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 ال ةبآلا مح ف ريسفنلا ءاماع فلتخال صف ةغةنا/ ةفيح

 ن0 ب حاف كؤأح ناف ىلا عن هلوقىأ) ليباهو

 هلوق لوزن تلسو كوالاةرحطاةصقرك ذ هاما ىلاعت هلوقىأ) ةبآلا كح ناب ىف لصف ؛ةبال

 اونمانبذللةوادع سانلادشأ ندحتل ىلاعن لئاسمهيؤو خا ةقراسلاو قراسلاو

 . (حادوهبلا ةبوتىأ) حلاةلوبقمةبوتلا هدهو لصف عويس
 هترافكةىلاعت هلوق ىأ) ةبآلاكح قلصف ه؟ (قراسلا

 لئاسم هيفو (11نيك اسمةرسشع ماعطا ىأ (كلذف ةسقلارك ذ ه4
 هت 11 كنرحال لوسرلااهأأ, ىلاعت هلوقب ةقلعتملا



 *ةهمل

 سدإل
 مروع
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 ةقشضك ةفيك

 مري مجأ ل يئارمسا ىنب نم المل! ةصق ىلا ةراشالا رك ذ

 24 مول م

 4 ىسركلا هنأ لضف ىف لصف
 كلف لئاسمهيفوإب رلا مح ىف لصف

 هدنع عضولاو رسعملاراظنا باو قر
 هئاضقب ىمالاو نيدلا يم ديدشتو
 نارمعل ةروسريسف:الي

 اساف ىلا هتهلوقب ةقلعتملا ةصقلا سرك ذ

 لا ىيعسحأ

 ةرمعلاو جح او تيبلا لضف ف لصف

 جلاب قاعتت ماكح ىف لصف
 رافغتسالا لضف ىف لصف

 ديعوولولغلا فت درو ث.داحا رك 3 ىف لصف
 لاغلا

 هللا لمب_سىف ةداه_كلاوداهحلا ىلضف ىف لصف

 ىلاعت

 ءاسنلاةروسريسفنإلم

 لئاسم هيفور حاب قلعتن ماكح ىف لصف
 ضنارفلا مياعن ىلع ثحلا ىف لصف

 ارفلا ماكح أ نايإ ىف لصف
 ل |ةثالثثرالا باس أ و لصف

 ا ضئارفلا ىفةد ودل اماهسلاو لصف

 ءانبالاداولاق تباث نبدي ز نعىورلف
 قير لا ءانبالاةلزنع
 عهرم|ىأ) ةيآلاهنهنأ ىلعءاماعلا قفتا لصف
 53 مكتاست نم ةشحافلا نيتأب ىتاللاو ىلاءتهلوق

 ةخوسنم(لا

 هنمب>حة سامو قاددلاردق فل دف

 نو |ىلاعتهلوق ىأ) ةيآلابقاعتت ماكحأ ىف لصف
 عنو مه أ وةالصلا اوب رقتال اونمآ نبذلا اهمأاب

 (1 !ىراكس

 م0[ ىلاعتهلوق ىأ) ةيالابقاعتت ماك أ ىف لصف
 4م (1 ار فس ىلء وأ ىذ م متنكن او

 فكلحأ

 حا

 كراع

 كين

 اا

 و

 ةسجمميتلا ناكرأو لدف

 هيلع ث حلاو مالسلا لضف ىف لصف
 مالسلاب قلعتت ماكحأ ىف لصف
 ىلاءتهلوق ىأ (ةبآلابقلعتت ماكحأ ىف لصف
 (حلاًأطخالا انمؤملتققي نأ نمؤمل ناك امو
 ذهب ةيديعولاو ةلزتعملا تقلعتادقو لصف
 انمؤم لتي نمو ىلاعت هلوق ىأ) ةبآلا
 ا ادمعتم

 نيع ضرؤىلا مق داهجلانأ لعالسف

 لا ةيافك ضرفو
 لاعندل اوقىأ) ةيآلإب قاعتت ماكحأ ىف لصف

 نأ ح انج مكيلع سيلف ضرالا ىف مب رضاذاو

 ( 1 ةالصلا نماورصصقت

 مكتفي نأ متفخ ناىلاعت هلوق لق لف

 (حلاهدءبام لصتم مالك اورفك نيذلا

 ىلاعت هلوقىأ) ةيآلاب قاعتت ماكحأ ف لصف

 فواهلاةال-ص ةفصو (امهيفتنك اذاو

 لئاسم هيفو

 زاوج ىرب نمقبآلا هذهب كسك دقو لف
 ىلاعن هلوق ىأ) ءايبنالا نمنذلا رود_د

 (اهحراروذغناكهللاناهللارفغتساو

 لسوهيلعهللا ىل_دادجت هللاذكادقو لصف

 اليلخ مهارباذختا ام اليلخ

 تاحوزلا نيب مسقأإب اعتب ايف لصف
 و6 ةدئاملا ةروس ريسفنلج

 هذهىف خوسملاو خسانلا ءاماع هلت الصف

 اولحتالاونمآ نيذلااهمأايىلاعتهلوق ىأ) ةنآلا
 لا هللارثاعش

 ءوضولا ضئارف ىفلصف
 ةفص قفتدروهىتلا ثيداحالارك ذى لصف

 هلذفو ءوضولا

 مالسلاامويلع نورهو ىسومةافو ةصقرك ذ

 ليباقلتقةصقرك ذوهببسوناب رقلاةصقرك ذ



 # نزاخلابفورعملا د نب ىلع مام الل ميظعلا نآرقلا اريسفت نملّوالاءزجلا تسر هفإل

 هةفضح ةنر#م

 لهب اوث فت درو ثيداح أرك ذ ىف لصق ٠ لوصف ةنالث نمضتت ىهو باتكلا ةمدقم 3

 نب رءاصلا رجأوءالبلا هميلعتوهنوالتو نآرقلا لضف فل والا لصفلا

 اصلان يب ىعسلا عح ىفءاماعلافاتخالصف |٠٠ هبأرب نآرقلا فلاق نمديعو ف ىفاثلا لصفلا
 . ةرمعلاو جحلا ىف ةورملاو موهي-سنف نآرفلا وأ نم ديعوو لعريسغ نم

 ىأ) لا نم ةيأل) هاهم قلعتي اهف لصف

 رافكمهواونامواورفك نيذلاناىلاعتهلوق ف وهلوزنبيترتو ناارقلا عج ىف ثلاثلا لصفلا 5

2 

 ءا/ ةهدهعتل
52 

 ( للا ةكناللاوهللا ةنعل مهملع كئئاوأ فرحأ ةعيس ىلءلززن هنوك

 نفىلاعتهلوق ىأ) ةبآلاةن_هكحىفلمف ؟؟0|امو فرحأ ةعبسىلع لزئنآرقلانوكف لصف هب

 لئاسمهيفو (غاب ريغرطخا كالذ فلق

 ناكنمو ىلاعنهلوقىأ) ةبآلا كح ىفلصف + لي وأتلاوربسفتلاىنعمىفلصف ٠
 لئاسمهيفو ( | ااضي سم ةذاعتسالا ف لوقلا ١١

 همايص لضفو ناضمررهش لضف فلصف 1+ «ةحافلاةروس ريسفتإلب ؟
 هباذاوءاعدلا لضف ىف لصف اهلضفرك ذفلصف ٠١
 فاكستءالا كح قلق 107 ناتلئسم هيفوةلمسلا مح ىف لصف ١

 لطابلاب لاما لك كحق لصف ؟؟ماةحضفلا نم ةلمسبلا نوك ىففوالا ةلئسملا 4

 !جحلا ب وجو ىلعةمالاتقفتاو لصف ١م ةءاربةروس ىوسروسلا نماهريغو

 امبرمثنمديعوور نا ميرحت ىف لصف 6١د رارسالاو ةلمسبلاب رهجلا مكح ىفةيناثلا ةلئسملا ٠
 رهاب قلعتتماكحأ ف لصف ١60 ناتائسمهيفوة افلا حو نيمآىف لصف 9 ١

 طارسملامأو لصف ١ 1 ىراقللةنسلا ىلوالاةلئسملا 9

 كنولكسي وىلاءتهلوق ىأ)ةبآلا < حىف لصف ةحتافلا <ح ىفةيناثلاةلئسملا 9

 لئاسمهيفو(لا ضيحما نع هةرقبلاةروسريسفنإب ١9
 ىلاعت هلوقىأ) ةبآلاكح نايبىف لصف ٠ اهلضف فلصف ٠

 هبقو (لا مناعأ َُف وغلا ؟ هكاولل هيلعمدآق اخ ةصقوةكئالملاةيهام ىف لصف »م

 لئاسم مالسلا

 لئاسمهيفوةدعلاماكحأ فلصف |١ ليئارساىنب رحبلاقرفةصققايسركاذ ه؟

 لئاسمهيفو علخلا كح ىف لصف .٠ هباهذومالسلا هيلع ىسومداعيم فةصقلا رك ذ هس
 اهجوزاونع وتلا ةدع مكه-قفلسف و ةاجانملل

 هذى لئايسفودادخأإلاو ةرقبلا عذةصقىلاةراشالارك ذ هوب

 ىلامتهلوقىأ) ةبآلاهذهى-نايبىفلصف ؟بمألو عضوم فد-جواذاليتقلا حق لصف

 عو رفهيفو (لاهردو عسوملا ىلع نهوعتمو هلئاق فرع

 ةال_فا!ىف ءاماعلا فالتخارك ذ ىفلصذ ةم٠ ةك-:اللإةمصعب لوقلا ىف لصف به

 ! ىطسولا خسنلا حى لصق
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 ردا ىوقإر رعراكلذف 1١ 27 ا صو راو 00-7
 يقاعيال يك باوثلا ىلع | لاق) لجوزعهلوق © قاسنلاهج رخأمكحلازب زعلا تن كناف مطر غغت ناو كدابعمهئاف مهذعتنا |

 باوصوةمسسك> نعالا | ىنعملاو ةمايقلاموب مويلا ا ذميدارملا نأ ىلعءاساعلارر هج قفتا (مهقدص نيقداصلا عفني مويا ذههللا
 عش مولاذه هللا لاق) مس حلا ىفمهق ص نم مد-ةناموءاز ز!اوةباثالا موب هنال ةرخآلا ف ,يعفن اين دلا ىف مهق دص نأ

 عفرب (مهقدص نيقداصلا / ناملكتمةدانقلاق ةمايقلا م وب مهقدنص مهعفنيال ر افكعلا نال نونمؤملاو نويبنلا نيقدااايدارملاو ةمايقلا |

 هنأ ىلع ةفاضالاو مويلا 2 ةءالادب ىنت ”سمأامالا م طتاقام هنعةللا صقامل وهف 9 موق هنالمال_سلاهي اعىسعةمايقلا موب ناتطخال ْ

 ا
: 

 ىلا هتةللالوقتي تدمع ناطيشلالاقو لوقيف موة,هناف سيلب افون الا اكتملاامأو هقدصهعفنيفةرخآلاو اين دلا ىفاقداصناكسف ٠

 نيقداصلا ممم موباذه نالايندلا مايأ نم موب و هءاطعلاقوهقدص هنقن اولا هللاودع قدصفةب "الامال ىضقإ امل

 قرمتسلا مهقدص هيف أ ىف وكب امنا هفانلا قدصلا نا نمةيالارهاظىلا لوقلا اد هىف بهذول عرادالءازسراد ةرنآلا
 نيح ماللا هيلع ىسيع مترج ةبطاخلا هذهن ا لوقي ثيح ىدلا بهذل قفاوم لوقلا ذهوايندلا
 ] مه) ىلاعت لاقف مهقدص ىلع باولا نم مطام ىلاعتةلس ارك" ذمترووجلاهيا بهذام هسولا و ءاجيلا كا

 ( ىذلاممادلاباوثلا نم مطظىل_ه<امىلاةراشااذهف (ادبأاهي ن دلا>راهنالااهحت نم ئر2 تاع

 لي زجوهناوث نممهاطعأاب ىنعل (هنعاوض دوز هلموتعاطب ىنعي '(مهنعللاو ذر) ءاهتناالوهلعاطقناال

 هناوطربوةذ + ءاوزافمهنا ىنعي (مظعلازوفلا) مهءاوث نم هرك ذامىلاةراشا( كلذ هتمارك

 هسفن لجوزعهنلا مظع( نيبفأمو ضرالاو تاوملا كالم هلل راذاا نماوجنو مهنع
 ىذلاوهض رالاو تاومسلاكلمهلىذلا ناىنعي ىراصنلا<_يؤلاق امم

 ةلج نمامهمال همأ أو جرسملاةيطان مىراصنلاتلاقامالةيهلالا قكسي

 وهليقو كل بعامهف ضرالاو تاومسلاىف نم

 نيقداصلا دعو ام هناكمالك- |!قفرمضملاؤسل باوج

 لاق كلذ م-هيطعي نمل يق ميظعلا باوثلإب
 نمو ضرالاو.تا م

 نمل اومهم .رخاو مهانيد

 لوقت مك ةياوعفملا لع
 قلطنم ورع ديز لاق

 ىسعل اذه هللا لاق ىأ

 عفن مون مالسلا هيلع
 وهو مهقدص نيئداصلا

 هل هللا ىذر ادب انف نيدلاخ

 روكسشملا ىتسلاب (مهنع

 ءازحلاب (هنع اوذرد)

 (ر دق ئث لكى ءوهو) نوف
 معا ىلاعتو هباصسةتلا و

 رارساوهدارع

 هب امك

 (ماعتالاةروسريسفت هلوأ ىناثلاء زل اهيليو نزاخخاريسفت نملوالاءز رام )

 مسا روتلا كد روقولا|

 قزوفلا فال قايهنال :

 كالمهّنل) قاب ريغوهفايندلا

 اير ضرر او تلودجلا
 تلاقامع هسفن مظع ا

 رخآ اطا هعمنا 00 ا

 [ربدق 'ئيثلكىلءوهو)
 داحالاوءاطعالاو عنملا نم

 انقفود نا هلاسن ءانذالاو

 نب زئافلا نمانلغحوهناضرا

 انثديس ىلعةللا لصو هتان

 ملسوهل او دمت

 ربسفت نم لوالاءزجلا<)

 ءزجلا هيلي و قسنلا مامالا

 ةروسريسفت هلواو ىناثلا |

 د ماعنالا



 (هّساع دفف تلف تاكنا)

 كنالهتماع «تلقولووإفأ

 ىناذ (ىسفن قاع لعن)

 (كسف: فمر عأالو)
 هناذ “يذلا سفنف كتاذ

 ىواعم لعت ىنعملاوهتيوه و
 كنا) كمولع. مل-عأالو

 رب رقت( بويغلا مالعتنأ

 توطناام نالاعم نيتلمدلل
 ةل-ج نم سوفنلاه_لع

 7 مل-ءيامنالو بويغأ|

 هيلا ىبهتيالبويغاا مالع
 الامطتاقام) دحأ !-ع :

 مهن سحأأم ىأ( هب ىنت سم م
 امرسسفمش هب نت يعأامجالا
 اودبعانأ) لاقفهب سمأ

 ةرسسفم ناف( مكب روىب هللا

 مهيلعتنكو) ىأىنمعمب
 تمدام) ابيقر (اديهش

 م-ميف ىفوك ةدم (مهف

 تنأت نك ى تيفوتاماف)

 اينما (مهيلع بقل
 (ديهش ىملكىلءتنأو)
 مطوقو ىلعفو ىلوق نم
 مهناف مهبشعتنا) مهلعفو
 ْمطرغغت ناو كدابع
 (ميكازيزعلا تن كناف

 هيلع ىسيع ٍلعجاجزلا لاق
 نمآنم مهنمنا مالسلا

 رفكلا ىلع ماقأ نم مهنمو

 مهيذعت نا مهتلجىف لاف

 مهمرفكب نءبذعت ناىأ

 مهتلع نيذلا كدابع ىهناف

 نيب ذكم كنيآل نبدحاج
 ىلداعلا تنأو كنايدنال

 دعب اورفك دو مهناف كلذ

 ميكحدي رتام كيلع عنتمالزب_زعتنأو كنم لضفت كلذف نمآو مهنم عاقأ نا ىأ مهطرفغت ناو ملعةخلا بوجو

 مىلا لعن كنالراذتعالا ىلا جاتحأال ىلا ىنعملاو هتماع دف ىضماهفهنلق ىلا حصن ا (015)

 ىلا هلنا ةمظعل ةنكسملاراهظاو بدالاةباغ وها ذهو ىلاعت ثلا ىلا لعلا دن#_سأ (هتماعدقف هتاف تنك نا)

 00 ملعتام ملعأالو لعأام عت ىنعي (كسفتىفام لعأالو ىسفن ىفام رعت )لاق مثهماعيلا صمالا ضي وفنو

 ناك ام ا ىقحام ١ كالو ىفخأا مل عتهانعم ليقو كبيغىام رعأالوىببغ فام لعن سابع

 لعفتولوقتأم لع الو لعفأ لوقأم لءتهانعم ل يقوةرخآلار ادىفكنم نوكي ام لع الواين دلاراد ىف ىنم

 01 راق نيفنلا عاجزا لاقودحاو ىطغهباذو «ىشلا سفن لاقي, ئيشلات اذ نعةرابعسفنلاو

 امئاو كمواعم لعأالو ىولعم معتهانعم لقو كسمأةقيفح لعأالو ى أ ةقيقح عيج «:لوقبهتقف ةحو

 (بويغلا مالعتن أ كنا) لاق مم الكسل حميصف نموهوةقباطملاوةلك اشملاةقي رطىلعمالكلا اذهرك ذ

 كاب قام م عأالو ىتفت قامت كلان هلوق نم مدقتاملديك اناذهو نوكمساموناك ام لعت كنا ىنعي

 اودبعانأ) هب 0 ع (هب ىنتمأامالا مط تلفام) ىشغدرعا ارابخا ىلاعتهلوف و

 تمدامادمهش مهياعتنكو) أ ًايشهباوكر رشتالودودحو ىنعي ( 57 روى ر)هللا اودبعا مطتلق ىنعي (هلا

 ءامسلاىلا ىنتعفراماف ىنعي ( ىتيفوناساف) مهبفامقمتمدامهرصح ا و نولعفيام دهشأ تناكو ىنعي (مهيف

 مهاوحأو مطا_عال بقارملامهيلع ظيفحلا ىنعي (مهيلعسيقرلاَتن تنك ) توللاال مفرلاةافوهبدارملاف
 اهنلقىتلاىلاقمت ده_ثتن أ ىنعي (ديهش *ىث لكىلعتن أو) *ىشهنعبيغبالىذلا ظفالا بيقرلاو

 ناك امل دهاشلا ىنعبانه ديهذلا اذه ىلعف ةيفاخ كياع تال كيلا ىنتهفرامدعب يلع ديهشلاتنأو مط ١
 زعهلوق ئث كماع نع ب زعبالف "بث لكب ملاعلا تن اىنعي ميلعلا ىن_هعانه ديهشلا نوكي نآزوجبونوكي امو.
 ىلع مهتيع نإبةلاقملا هذهاولاق ندذلاءالؤه بذعتنا ىنعي ( مه ذعتنا) مالسلا هيلع ىسيع نعارابخا لجو

 كنال يف لداعلا تنأ اومهسفنال عفن بلجالو مهبل زنرض عفد ىلءنوردقيال 0 كدابعمهناف) مهرفك

 ىلاهن دهتنابمهنمهرفكن مبات نمل ىنعي (مطرفغتناو) اورفكوهنعاوعجرف قحلا قب رطمط تخوأ

 كيلع نم ءالهنم ماقتتالادب رت نمم ماقتنالا ف ىنعب (ر زعلا تن أكناف) كلتجسرو كل ذضفب كلذ ناف نامالا

 لجوزعهللالاؤس ناكلاقهنالىدسا!لوق ىلءحصياريسفتلا اذهوا هلك الاعف أ ىف ( ميكا )هدي رئام
 لاؤسلا اذهنانب رسفملاروهجلوق ىلءامأةمايقلا موي لبق ءامسلا ىلا هعفر نيح ماسلا هياع ىسيعل

 ه«يلعىسعب قيليالهناوهو لاكشا مكسحلازب زعلا تنأ كناف مطرفغت ناو هلوق ىف ةمايقل موب عقيامنا
 نملاكشالاا ذه نع باوجلاو كرشلا ىلع توم نمر فغيال ىلاعتهنلا نأب هماع عم مطةرفغملا باط مالببا
 ىلعهنكلو ميحرلاروفغلا تنأكناف لاقل كل ذكناكولوةرفغملا بلط قإ رط ىلع ذه سيا هنأ اهدحأ هوجو
 هتهكح زوجي وهإ_هفىف ميكحلاهكلمىفزي ز علا هنال مهيفهدا م ىلا هضي وفتوةللا ىلا مالا مياست

 كرت رشي نأ فغيالهنلا ناهلوقب كلذ لعفيال هنأ ريخ ىلا عت هنكلرافكح ار فغي نأ هتجرو هن هنرفغمةعسو

 مهنم نمآ نمل ىنعب مطرفغت ناو توملاىلا مهرفك ىلءمهنم اقاب ىنس « مهمذعت نا هانعم لق ىتاثلا هجولا 3

 قودختاسانلل تلقنأ أىسعلهلنالاق امل ى رابثالا نال ثااثلاهجولا هرفك نععجرو باتو

 بذكلا لوقو كلذ ل-ةيرلهنالبذكل [ءنغ تع ىراصتلان الا ىّبسعل عقب منان ود نم نيطاىأو
 نأ ص اعلا نب ورمعن هللا دبع نع )م١ هباتكرارسأو هدارع لعأ لاو رفغااهللأس نأزوح يف نذ

 ىم هناف ىنعبت نف سانلا نماريثك نالضأ نينا بر ميهاربا ف لجوزعهنلا لوقالت ركب عسا لسؤعللا

 مهللالاقو هيدي ع فرف كح از زعلان ؟كناف مطرفغن ناو كدابعمهتاف مهبذعت نا ىبعلوقوةبآلا

 هيلعلب ريج هاتأف كيكسامهلأساف ا رو دم ىلابهذالي ربجايىلاهتهنلالاقف ىب و قم اما

 1 لقف دم ىلابهذا لي ريجايةللا لاقف لعأ اوهو لاقاميرسوهياعللا ىلصةتلالو سرهربخافهلأسف مالسلا

 ةيآلاوةب ابحبصأ,ىتح ماق لسو هيل عهنلا ىلصهنلالوسر نأ رذ ىف أنع كءوسنالو كتمأ ىف كيضرتساناهل

 نا
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 لزنتاموبابغلزتتتناكوم-منعىراوتتىت>اهيلانورظنيمهو تراطئااءافاذاف ولاا” ىت-اهنم لكؤي
 مظعفءاينغالا نودءارقفلل قزروىفد'ام لعجا مالسلا هيلع ىسعىلا لجو ,زءهللا جوأفلزء”الاموب و

 زءهللا جوف ءامسلا نملزنتاةحةدئاملا نورئاولاقواهيف سانلا اوككشواوكش ىت>ءاينغالا ىلع كلذ
 نيملاعلا نمادحأ هب ذعأالاباذعهتب ذءاطوزن دعب رفكنم نأ تطرسش فا ماللاهياع ىسيعىلا لجو
 هللا خسف ميكحلازب زعلا تنك ناف مطرفغت ناو كدابعمهناف مهمذعت نا كلذ دنعمالسل اهياعىسعلاقف

 ترصب أ لواوكبو مال_ىلاهيلعىوسعيلا اودزف كالذ سانلا ىأراماف شوشحلاوتاسانكلا نم ةرذعلا

 نوري_ثيف مهئامسإب مهو ءدي مالسلا هيلع ى دبع لعجو هب فيطت تاعجوت كب مالسلاهيلعىسعرب زانخلا
 ةكئالملاام ريطتق ةسوكنمةدئاملاتا ازن أب عكلاقواوكله مثمايأةثالثاوشاعف مالكلا ىل نو ردقيالو مه-ؤرب

 لاق ومحال اوزيل لا ئث لك ةدئاملا لعل زن سامعنء|لاقو محعللاالا ئثلك اهياع ضرالاو ءامسلانيب

 عر مويلعل أرن”تناك ةداتةلاقو لضف و مهعجاباواك أىتح نولك أيف نورا« ىحمث نوجرع و

 ءاشاماهن ءاواو أف ةفغرأ ةسجواكمسُةللا لزن أل تاقمو ىلك-لالاقو ليئارسا ىنبل ىول#او ّنملاك !وناكث يح

 رصساما كح واولاق و مونم دهشي ل نم كصض ثي دل ااورمشذ ومهارقىلااوعجراماف فذ وفلأ سانلاوهللا

 ةأماالوىص ميف سيلوري زانخاو خسف هرفكىلا عجر هتنتفدارأ ن موهتبئاريخدب هللا دارأ نف مكنيعأ

 هللا لاقذاو )ل جوز ءهلوقف خ وسع لك تاذكواوب رشي لواواك ًايلواودلاو تي لاوكله مث مايأةثالثاوثكف
 اذهتقوىف نورسفملافلتخاةبالا (هللانود نم نيطاىأو ىوذختاسانلل تلق تنأ أم سم نب | ىسعاي

 لاقوىىذالل نوكي ذافرح نا ليلدبءامسا|ىلاهعفرنيحلوقلا اذهىسعاهللالاق ىدسلا لاقؤلوقلا

 ةمايقلا موب كلذو لسرلاهللا عمجي مويهلوق ليلدب ةمايفلا موب لوقلا اذهفلةئلا لوقبامنا ني رسفللارئاس
 ىنمعع ىجت دقاهئابذا فرح نع بيج أ و ةمادقلاموي كللذو .هق دص نيقد'ملا عفني موباذههلوق ليلدب و

 زجارلالاقواوعز فاذا ىندي اوعزفذ !ىرتولوهلوقك اذا
 ىلعلاتاومسلا ف ندعت انج « ىزجذاىن-ءهللا كازجمأ

 هيلع ىيعىلعكلذ ىعّدا نمل خيب وتلاوراكنالاهانعمو ماهفتسا ظفاسانلل تلق تنأ أ هلوق ىف ةبآلا ظفأو
 اهلقيملمال_ىلاهيلعىساعن اك اذا تاق نافةلاقملاه ذه لقي ل مال_سلاهيلعىسءنالىراصالا نم مالسلا

 ىمطباذك اوهموق ىل:ةخلا تييش:لاؤسلا اذههجوتاقولقي مهنابهنلا رع عمه لاؤسلا اذههحواف

 كلذ مظعت دارأا وهل في مهنأ لءيوهوا ذكت اعف أر خآل نئاققاالو ةراكوهف هب مه ىمأ هناو هيلع كلذ مهتاعدا

 فرتعاف مم روى ر هللا اودبعانأ هب ىنت ىمأامالا مط تلفاملاقو ةلقملاهذهه سفن نءىنف لعفلا

 فيكفميرم ةيماباو وقل ىراصنا! نات اقناف ىراصنل!«يف تعداو تمحزاكهلاب سيل هناو ةبدوبعلاب
 هندلوم يمنا اوأروهلاهنأ ىسعى تعداد ىراصنلان'تاق هللا نود نم نيملا أو قوذخت!لاق

 ىنعي (كناحبسلاق) مال_ىلاهيلعىسيع نءارابخا ىلاعتهلوقو ةيعبتاا ليبس ىلعةلاقملا هوم مهمزل

 باطخلا اذه مال.لا هيلع بع عم ساذا قوروب الاق بويعلا نم كالةءارب و ضنئاقنلا نعكلاهم شا

 لكل صأ نم ترجفن او هإصافم تدعترا هتلا نود نم نيطاىأو ىنوذا سانالتاقتنأ اهلوقوهو
 فيكى أ ( قب ى سلام لوةأن أ ىنوكي ام) كناحبب س ىلا هت هتلابيجملاقو مد نم نيعهدسج نم ةرعش
 لوقين أهل سيلهن نيبال واويلا سانلاوعدأ ىتحةدابعلا قتسأت سلو لهابت سلو مالكلا اذهبلوقأ

 لاقدال م أهنم كلذ عقو لهنايب ىف عرش لا عتهنلاةمظءل ع وشلاو عضاوتلا ماقم ماقملا اذهو ةلاقملاهذه
 ل 01ج كا 0 كو طق قا ا تاس هده رع 295649016559050 45202 5255 د 122 205 بد تس ب ع ع ص

 نبا ىسعأب هللا لاقذاو)

 سانلل تاق تنأأ مير

 نم ني-طاىأو ىنوذفحتا
 نأ ىلع روهجلا (هللانود

 موب نوع لاؤسلا اذه

 ةبال قايس هليل دةمامقلا ىف

 هب هيطاخ ل يقواهقام_سو
 ءالا ىلإ همر نيد
 (كناصبسل ة)ذاظدل هل ماد
 كبرشثكال نوك نأ نم

 ىىجغدبام (كنو؟ ام)

 ىل سلام لو-قأ نأ)

 الوق ل اوقأنأ ) قمع

 هلوقأنأىلق دال



 ىف نم ىأ ل ..اعلارب ركتي

 نلواننبد لهأ نمانامز

 اهنملك أب وأ اندعب ىتأب
 مطوألك أيا سانلارخآ

 عابتالاوانم نيمدقتمالوأ

 ا ةحص ىمل+ (كن.ةنآو)

 هلوقب كلذدك أمون

 ريسخ تنأو انقزراو)
 ام انطعأو ( نيقزارلا
 نيطعملاريخ تنأو كانلأس

 (ميطاط سف تالق)
 ىاشو ىندم دب د_كنلاب

 لالا دو مصاعو

 هلوقباطرش مهيلع طرشو

 دعب (منم دعب رفكي نف)
 هبذعأ ىئاف) مكتاطازتا

 مالسلاك ابي عت ىأ (اباذع
 قريمضلاو ميلستلا ىنعب

 ولو ردصما (هبذعأال)

 هببذعيام باذعلإب دب رأ
 ادحأ) ءابلا نم دب نكيمل

 نيكل نغ (نيلاقاع
 تلزنولو لزعتمةدئاملانأ

 موبىلا اديع تناكل
 انرخآو هلوقا ةمايقلا

 نءفتازن اهنأحيحصلاو
 «سوكنم دئام تلزن بهو
 اهبلع ةكئالملا اهب ريطت
 ليقو محالاالا ماعطلك
 اًؤاشاما .اعنو داوناك

 ثيح لزنتتناك ليقو

 ايشعوةركب اوناك
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 هميظعلا دمعة دئاملا هيف لزختىذلا مويلا كلذ ذخنت ىنعملاو عجراذادوعيداع نمهإًاورورسسلا موب ديعلاو د

 لك ايهانعم سابعنء!لاقوا ديعىراصنلاهذختاف دحالا موب ىف تازنفان دعب نء ءىبح نمو نحن هيف ىلصنو |
 ةخوكتنادحووك ترد ةىلع ةلالدةدئاملا نوكدنىأ (كنمةكو) مهرتالك اياكسانلا لوأاهنم

 ريختن : أو) ةمعنلاه ذه ىلعركنلاانقزرا لبق ةو كدنع نمكاذانقزراىأ (انقزرا د) كلوسرقدصب |
 ةدئاملا ىندي(ميلعاطزنمفإ) ىسيعلابيجلجوزع(هللالاق) قزرو لضف:نمريخ تن ا ىنعي (نيقزارلا

 ادحأهبذعأال) باذعلا نماسنج ىن«ي(اباذعهب ذعأ ىف ) ةدئاملا لوزن دعب ىنعي (مكنمدعب رفكي نف) |

 زوجي جاجزلالاق ريزانخاوخسف ةدئاملا لوزن دعب اورفكو او دحف مهتامز ىملاع نم ىنمإ ( نييااعلا نم 0

 سانلادشأن ا ار.عنبهللادبعلاقةرخآلا ىلاارخؤمنوك<,نأز وجب وايندلا فالكم باذعلا اذهنوك نأ '

 لاقفة دئامل الوزن ىفءاماعملافلتخاو نوءرفل ار ةدئ لاب ادكأ نمرفكن .ونوقفانملاةمايقلا موياباذع

 رفكينأ اوفاخ ةداىلا لوزن دعب با ذ ع لاب ,هرفك ىلع مهدعو أ الهللانالةدئالا لزنت ل دهاجو نسحلا

 نايك ءاعا طزن«ىناىلاعتهلوق ىنعم ن 0 |وقلا اذه ىل.ف مهماعلزخت فا هدي رئالاولاقواوفعت_ساف مهضعب
 .كيلعا طزنم ىلا لاقىلاهتهنلا نال تازئاهنا نب رسسفملاوءاماعلار وهج هيلعىذلا حيحصلاو اطوزن :ملأس

 هللا ىلص ننال وسر لاق لاقرس اينب رام نءىورالوهدعوو هربخ ىف فلخالو اهطازئايهللا نمدعو' ذهو

 اونفرواورس داواوناقن دغلاورن دبالو اونوخحال نأ رم ا وانو ازيخءامسأا ع 0 و

 لاقو حصأ و هوافوقوم ىإ رطربغ نهرامج ن ءىوردقلاقو ىذ.هرتلاهجرتأرب زانخوةدرق اوحسف دا

 امافاوءاصفهومكيطعي مث امةللا | اولأس ا مئاموب نينالثاوم ود مطلاق مال_ىااهيلعىىسعنا سايعنب
 ايتولص دا ةك ثا لقافة الاسر انمعطالوإ عانت دج الالات ولان|ىسعاياولاق اوغرف

 ناماسلافو طوأ لك أكسانلارخآ اهنم لك ًاقمهمدب نيب اهوعضو ىتحتاو>ًةعبسو ةفغرأ ةعبساهياع
 ءامسلا نمةدئام انيلعلزن أدب رمهالالاقو ىكب وافوصى يع سبلة دئاملان وب راوملا لاس املىسر افلا

 ىوهتىهواهملا نورظني مهوا تحت نم ةما..غواهقوف نمة+ اع تاع ناي ءارش هر كرف ةمالا

 مهللا نب ركاشلا نمىناعجامهللالاقو مالا هيل ىسيع ىكبف مهيدي نيب تطقس ىت- ةضقنم مهلا
 لاقف هحر نمبيطأاحراودجمو هماورظنب ل ئثىلا نورظنيدوهلاوةب وقءاهلعجتالو ةجراهلعجا

 تنأنيي راوملا سر رافصلا نوعمث لاقف هللا مسي واهنع فشكيلفالمع متسحأمقيل مالسلاهياعىسع

 اهنعلي دنا فشك مئاريثكءاكب ىكب وقلي وطةالص ىلصوأضوتف مالسلا هيلع ىىسع اقف انم كلذب ىلوأ

 دنعو مسدلا نه «ليستس واذ اهملعالو كوشاهم) سداةب ودم ادا لو

 اهنمدحاو ىلعةفذرأةسجلا ذاوثاركلا الخاملوقبلان اولأ ن٠ اطوحولخاهمن ذدنعو 0

 نوعمشلافف ديدق سماخلا ىلعو نإج عبارلا ىلعو نمسا اثلاىلءعو لسع ىناثلاىلعو نوتيز
 نمالواندلاماعط نم نورت امئث سل ىسعلاقف ةنجلا ماعط نممأ اذهايندلا ماعط نمأةّللا حوراي
 اولاقفهإ ضف نمهدز دزيوو ددعأو ,ركشاو ماس امئاولكةيلاعلاهن ردقب هللاهعرتخا ءىشهنكلو ةذجلا ماعط

 نأ اوفافناطأس نم اهنملك ًاياهتملك ؟نأهنلاذاعم ىبسعلاقف اهنملك اي نم لوأ نك هللا حورإب

 ريغلوءافشلا كل هللا قز ةزر نماواكل اقف ني دعقملاو ماذولاو صربلاو ضرملاوةقافلا له اطاعدفاهئماولكأي

 ايس مهواوعاوردضو ىلتبمو نمزو ضب صوربقف نمةأ ماو لجردن املثو فا ًامهواهنماواك افءاليلا
 ضي صاهن.لكأب لو تراوت ىتحاهما|نورظني مهوادوعصةدئاملاتراط مثتازن انيحاط اح ةكمت لادا

 ىصخلزتناحابص نيعب رأت ثكمليقو تي أمل نم مدنو ىنغت ساالاريةفالو فو عال !ىلتبموأ نمزوأ

 || ةبوصنملازتالواهنمنواك ًايءاسنااولاجرلاورابكلاو راغصلاو ءارقفلاو ءاينغالااهيلا عمتجاتلزن اذا



 ا (او 31 0 00 0 ل

 0 ع ذاك ل 0 ذاو عب (كيعللا 5 5 «تقفكا 0 ىلا 8 و ةتردقو ||

 دولا دضقت 1 دكا ازيعلاهذيم قال مال ا 200 وةنآلا دله كرك ذا
 نب ل دل 06 ءاورفكنذلالاغف) ءامسلا ىلا هعفرو مهنم هللا هصاخشم هإّق

 ازوكملا نءمالسلا هيلع ىسيع هن مهءاجأم ىنعي (نيبمر كال اذهنإ)تاز ردك ادهذهماونمؤي مو دولا

 ىاكرمل 5 نيب ةامل ل-وزعهلوق ظ

 ا ذمدقامئاوانمآ اراقنا. جال نا هققرال (نوماسماننابدهشاوانمآ اولاق) مالسلا

 لاق (كب ر عيطتس له سم نباىبسعاب نوب راو لالاقذا) ىلإ هتهأوق جم مهرهاوظب اوداقناو

 ممنكلىلاعت هللاةردقىفاوكش .هنا نيب راوملا ىلع مهو نأدحال زوج الوزاجلا ىل-اذه نورسفملا
 9 ب ا

 نكلو السابع يارب لاق اي طز دصال ن6 ١ نافرتعمو 1

 اولاقسسلا انطوى اقلا ىف ةنينأمطلا ادب نم ثروت ةهظعلا|ةنآلاهذهةدهاشم نإالشدو ىلق نكمطيل

 قةفرعملاو نامالا ءاكصسا لبق كلذاولاقو م اا طاغلاقو هرهاظ ىلءوه مهضعب لاقوانب ولق نكمطتو

 وقنا ىنعي ني نمؤم متتكناةللااوقتاهلوقب مهطلغدنع ىلع ةطادر ةةلاقملاهذه اولاقفا ارسثباوناكو مهم .واق

 كءاعدكب ر لق ليعشمألا تسل قو تح لوالالوقلاو لج رمش ةردق قار 1

 لزنينأ) لك ءاطأتلا ءاطأ ن هراثالاىفدرودقفةدئاملالازناكلاؤسو ك' أءدةباحاب كيطعي و

 لاقيامنا ماعطهيلع نكي 1ناةدئام ىمسإالو ماعطااه يل هىذلا اونا ةدئاملا (ءامسلا نمةدئامانبلع

 تنعتلاؤسهنال نينمؤم متتكنالاؤلااذهىف هللا اوقتا ىنعي ( نيم وم متنكا ناةللااوةتا) نبي راوحال

 عمو لالا اذه يزطمل ىو مهرمأ ل يقو

 نامبالادعب ةبآلا حا رتقا نع مهاهنفك<- ارق معالا ن.دحأ لأ سل يشد ولآ تن هللا اوقتاه انعم ل يقوى اعآ
 8 ةاعةدناملالوزن باطن تعا مالسلا هيلع يبل وا راو لاق ىنعي (اهنمّلك أ اننأدب ا

 نامطتو)ةجاح لك الاهم كريتالاهنم لع أننأدي رئانعمليقوانياعباغدق عوجلا نافاهنم لك أننال
 لوزان دهاشا ذاف ليل دلايهللاةر د قانماعناوانال ىلاعت هللا ةردق نقينسن وانب واق نكستو ىنعي (انب ولق

 هللالوسر كناياندقب , واناعادادزنو ىنعي (انتقدصدقنأ] لعند ) ةننامطلاتب . وذو نيةيلادادزاةدئاملا

 ن.ءاهماع كل نوك_وهانعم ليقوةوبمنلاوةلاسرلاب كلو ةين ادحولار هلل ىنع(نب دهاشلا نماهياعنوكسو)

 مهلاقواموينيثالثاومودي نأ ىسيع مه ىمأ كلذاولاقاساف مهيلاانعجر اذا ليثارسا ىن بدلنع نب دهاشلا

 كلذ د نعفةدئاملالوزتاولاسو كلذاواسغف 5 اطمعأألااي هلا نولأستالف مترطفأو كلذ متمصاٌذ اكن

 مهلا لاقفاعد مب , وهس ًاراطاطو نودع كر ىل صو حملا س لو للستغاهنا لبق (مهالاممىم نبا ىسيعلاق)

 اناهرب وددحو انيلعةللا ىهةدئاع قعل (انرتاوانأوالا د يعانل نوك<تءامسلا نمةدئامانيلعزنأ اان 2

 هللاةر دقىفاو 2 ال نيقدصم نينو مكن كنا

 اننا, دهشاو انآ اولاق

 اتابدهشاىأ (نوئلسم

 ههجو لسأ نم نودلخم
 ىأ (نوبراوحلا لاقذا)

 نبا ىبيعاي) ذااوركت ذا
 ىلءبصأ ىسيع (ميم
 نءالا ةكرسهتكرح عايتا

 له) ورع نب ديزاي وحن

 لعفي له (كب ري
 نا كب ر كعمطت ىل- هوأ

 عاطأ و عاطتس افد_:لاس

 لهب اجأ و باجساكى عع
 ىأ ىلع كب رعيطتست
 كب ر لاؤس عيطتست له

 له ىنءمللاو فاضملا فدخل

 فراصريغ نم كالذهلاست

 نأ) هلاؤس نع كفرص»
 ىكم لزني (انيلع لزني
 نم ةدئم) ىرصبو
 اذا ناوخخا ىه (عامسلا

 هدام نء ماعطلاه تا ناك

 نم ديكاهن اك هاطعأاذا

 (ةللااوقنالاق) اهيلامدقت
 دعب تايآلا حارتقا ىف

 متتكنا) تازكتملاروهظ

 بجوب نامي الاذا(نينمؤم
 نادين اولق) ىوقتلا
 نأمط:و)اكربت (اهنم لك أن
 انيقه ةادزئو (انب ولو

 مالسلاهيلعمهارنالوقك

 معنو) باق نأ هطيل ن كلو
 ملعن ىأ(انتقدصدق نأ

 ا

 هللاابوإ_دأ (مهللاميىم نبا ىسيعلاق) تنعتالال لعلاةدايزالاؤسلا ناك اللوان دعي نملاشاعاع نب دهاشلا نماهاعنوكنولالال دتسا

 نمودحالا موبوهليقاديءاطوزن موي نوكيىأ (اديعان دان وكس ءامسلا نمةدئامانيلعلزن 1) ناثءادن(انب نر ملاعب وغرامات

 انل ئملدب (انرتآوانلوال)!رفوارورسانل ن وكت هانم ناكف ديع موبلاقياذلودئاعاارورسلادبعلاوا ديعىراصنلاهذختا من



 ىلعو كياءىتمعنرك ذاميمنباىسعاي) عمجموبنملدب (هللالاقذا) انلرعال (ماله) هنأكفهب رومغمو كماععم طقاس
 اهترهط ثيح (كندلاو فات 7ت؟7؟77> ب ب بببت0تتتملل 7 تتت7االلا

 نيملاءلاءاسن ىلعاهتيفطصاو

 ىأ(كندبأذا) فلماعلاو

 حور) ىتمعن كتي وق
 هيلعلي ربك( سدقلا

 ةخلاتيثتل هبدب أ مالسلا

 ىذلا مالكلاب وأ م-ميلع

 ىلاهفاضأو نيدلا هبايح

 رهطلا بسهنال سد-قلا

 ماك )هليل د ماثآلا ماصوأ نم

 ىألاح (دهملا قسانلا
 ازاعاوال_ةط م-هماكت

 ذاو) انيلبت (ةاسكر)
 ذا ىلءفوطعم (كتماع

 ذاو قا ذاوهوحنو كنديأ

 ذاو تففك ذاو جرح
 اهلا (باتكلا) تيحوأ

 محلا مالكلا (ةمكسحلاو)
 ليجنالاوةاروةلاو) باوصلا

 ن«) ردقت (قلعذاو

 ةئيه ( ريل ةئيهكن يطل
 (ىذإب) ريطلا ةئيهلشم
 (اهيف خفنتف) ىليهستب
 ةفص اهنال فاكللريمذلا

 ى.يعاهقلخ ناك ىلا ةئيملا

 ىلا عجربالو اهيف خفني و
 اهنالاهيلا فاضملاةشيطا
 اذكوهقلخ نم تسل

 اربيطن وكتف) قريمضلا

 ”ىربتو) فطعو (ىنذاب
 (ىنذإاب صربالاوهك الا

 (ىنوملاج رحتذاو) قات ىلع
 (ىذإب) ءايحأر وبقلا نم
 حون نب ماس ج رخل بق

 ةبراجو ةأىماو نيلجرو
 لمأتيلف | اءانعموهلوق همئاليالإاعفرذاعضوم ليقوهلوق (؟)

 نءاندنعام كيلع حال كناهانعم ليقو 0707في لالوبطعايلان لع هن نحتورومالا نطاوب نم

 ىلع ت امولعملا ف انماي ماعلا هانعمو بو. .غلامالعتن اكنال كيلع فاح سل هنعانتلأس ىذلا ناو مولعلا

 ىلا عت هللا ىلع مالعلا قالطازاوج ىلع ةيآلا تلدوريثكتلا ءانب لاعف ءانب وةيفاخ هيلع نحل سيلاهتوافت

 مهضعب لاق (كيلعىتمعنرك ذام يم نبا ىسيعايةننالاقذا) لجو ز ءهلوق قءاعقالعاو الطازوجاك

 ةبذكسملامالاخبب ون متبجأ اذاملسرال هلوقبدارملا ناك الو متبجأ اذا ةلصىسعا ىلاعتهللالاقذا ن

 مهنانومعزي نيذلا ىراصنلا ةمالملاو خيب ونلاىلا اراقتفاواجا محا مهالادشأ ناكوهنلا ىلع مهنمدر نمو

 ءالؤد نعطو مطبي ذكسلاب ,متايبن أ ف مهنعطناك ام اممالاعيج نا كلذهجوو مالسلاهياعىسع عابنا

 ىةهارك ذدلولاو:جوزلاذاخحا نمهلالكق يليالاعهوفصو ثيح ىلا عت هللا لالج ىلا ىد_هت ىراصنلا

 ةناكحلاهذهرك ذى ةدئافلاوولاب سياو دبعهنا ىلع لدن ىتلا مالسا هيلع ىىبعىلعهمعن عاونأةبالاهذه
 ممالاعامسا كلذةدئافليقو مهبلعةجلاديكوتو مهداقتعاداسفو ,هتاقم حبق ىلعىراصنلا هيبنت

 عطفلا ىلعءاد تالا مفرذا عضوم ليقو ؟ ةماركلا نمهب مال_سلاهياعىسع هللا صخامةمايقلا موب

 ىلعدروهناللبقتسملانود ىضاملا ظفاىلعهللالاقذا هلوقجرخامناو ىميعايةللالاقذارك ذاءانعمو

 هيدارملاو د_>او هظفا كيلعىت.نرك ذا ميم نباىسعاب هللالوق.ذاهريدقتليقو لاحلاةباكح ليبس

 هتمعنب ىنعي (كتدلاو ىلعو) اه .ركشاهرك ذ نمدارملاوةبآلا هذهىف و هيلعهمعن ددعىلاءتةنلا نال عبلا
 ىلعهمعنرك ذمث نيملاعلاءاسن ىلعاهافطصاو اهرهطوانسحاابن اهننأ |!ىلاعت هنامال_سلااميلعم يم ىلع .

 وهسدفلاَّنال مالسلاهيلعلي ربك ىنعن (سدقلاحورب كتديأذا) ىلا عنلاقف مالسلاهيلعىسع

 حوربدارألبقو هلناةقانو هللاتبب ةفاضاك ميظعتلاو في رشتلا ليبس ىلعه- ءلاهفاضأو ىلاعتهنلا

 حوراهنموةينارونةسدقمةرهاط حوراونف 0 فاتن حاورالا نالةرهطملا حورلاسدقلا

 (دهل | ىفسانلا ملكت )ةفرمثملاةين ارونلاةرهاطلاةسدقملا حورلاب ىسيعهللا صخن ةيناماظ ةردك_ةئيبخ

 نيذهى كمالكت وافتي نأريغنمةلوهكداةلاح فو ىنعي (ًالهكو) رغصا| لاح ىفالفط مهملكنت ىنعي
 مالسلا هيلع ىسعنلا لس .رآسابعنبالاق هإبق دحال تسل ةفي رمش ةصاخو ةمظعةزتمهذهو نينقولا
 20 (ةمكيلاوّباتكلا كت ءاعذاو 0 راما ارهش نيثالث هتلاسر ىف ثك-ؤةنس نيثالث نءاوهو

 ( كتءاعو ىأ (ليجنالاوةار وتلاو) مولعلارارس ارا دع عالطالاو مهفل اةمكسحلاو طخلا ىهو ةباتكلاا

 (ىذإبريطلاةئيهك نيطلا نم لْحذاو) كياعمتلزنأىذلا ل يجئالاو ىسوم ىلع اهتلزنأىتلا ةاروتلا
 هيفنارعلا ةروسفواهيفانهرك ذ (اهبف خفنتفإ) ىنذإب ريطلاةروصكن يطا نهروصتو لعجتذاو ىنعي

 اطمن عقبك اردصماهلعج ةئيطاىلادوعاهيفهلوق فريمضلاف
 ١ ا لارا كلذو ىواخلا ىلع

 اوريلوأىلاعتهنلالاقةثنؤماهنالريطلا ىلاريمصلا 0 ىذايهلا ىف نوكي اما ةثيهلا ف

 قىعي ناكلاىأا دوع.فهيفهلوقفنارمعلا افرو ك ذملا ريمشلاامأ آو تافاص مهقوفربطلاىلا

 قالا كلذ نوكلاديك أتىذابهلوقررك امناو (قذاباريط نوكستف) ريطلاةثيط لئامملاٌئشلا كلذ

 ءايشالا قلاخاما ايش ىلخال قواخلا نال «قيلختو مالسلا هيلع ىسعةردقبالهقرلخو ىلاعنهنباةر دقب اعقاو

 هللاهمركأ امالسلاهي اعىسعل ةزجممرطلا اذط قالا ناك امتاوداوساط قلاخال ىلاهتهنناوهاهاك

 سوملطملا ىمجالاوهوهك الا شنو ينعي (قذاب صربالاوهك الا "ىربتو) ىلاه:هلوقاذكو اهعىلاعت

 هلك كلذ لعفت [قذإ) ءانحأ مهروبق نه ىنعدي (ىنوملاّج رخذاو) رهاظ ف ورعم صرءالاو رمهبلا

 ىحبوهو صربالاوهك الإ ”ىرملاوهدنال ىلاعنهللاوه ةقيق | ىفاهلكءايشالاهذط لعافلاو كئاعدب

 ىلاعتةللا نذإب تعقوو مالسلا هيلع ىسعل تا ازجتمءايشالاةذهتناك امناوربدق ئيثلكىلعوهو قوملا

 هنردقو



 (انيدتعاامو) نينئاخلا نييصولا (6ال1/) نبذه نيع نم لوبقلابقحأاننيهلىأ (امهتداهش نم قح ا ن:داهشل لإ نامسقيف)

 ىنعي (امهتداهش نم قحاب داهشل) هللإب نافلحيف ىنعي ؛ (هللابنامسق 9 هنريشعو هلهأ مهوتيملا

 0 نمقحأانتداهشناانل وق ةوانناعأ ىف ىنعي (انيدتعاامو) امهتاعأ ]نم 00

 نماصهو نايمهسا|ةعاد وى نببلطملاو صاعلا نب ورم ماقةبآلاهذهتلزئاملو (نيلاظلا نملاذاانا):

 ناايعدانييصولا نال تيملاءايلوأ ىلع نيمبلا تدرامناو امهيلاءانالا عفدورمصعلا دعب ةئلابافلحو تيما لهأ
 هنالاقرت يملا لام نم أي_ثذخأ اذاىصولا نأ اذهلثمو كلذ تيملاةثروركنأو ءانالاام_هعابتيملا

 هللاقدص لوقب ناك ةصقلا ذه دعب ىرادلا مي مسألا اوهيلعنيعلا تدرةئرولا كلذ ر كس: ا وهب هل ىصوأ

 ةداهشلاباونأ, نأ ىندأ كلذ) ىلاعتهلوقو ُُه هرفغتسأو هللا ىلا بوت انافءانالا تذ اانا هلوسر قدصو

 نأىرح ًاوردجأ ىأىندأ مهنامعأدعب تيملاءايلوأ ىلع نيجادر نم هبانمكح ىذلا كلذ ىندي (اهيجو ىلع

 اوفا2و )ايفا اونو الفاههجو ىلعةداهشلابسانلارئاسو نابص دولا ىتأب نأ ًاىنعياههج و ىلع ةداهئلاباوتأب

 ىلعاوفلحيفتيللاءايلوأ ىلعن امبالا رتنأ نايصولا فاي نأ ب رقأو ىأ (مهنامعأدعب ناميًادرتنأ
 ىنعي (هللااوقتاو) مكسحلا اذهاوفاخاذا نيبذاكن وفلحالاب رفاومرغب ءاوحضتفيف مه.ذكو مهتتايخ

 اوعمساوهانعمليقورجاوزلاو ظءاوملاىن«(اوعمساو) ةنامأ اونو<وأةبذاكانامبأ اوفلحت نأ هللا اوفاخو
 في وختودب دهتا ذهو ةيصعم ىلع ناك مدشر ل ةثلاز ىنعي ([ موقلا ىدهمال هللا و) ةباجا عمس

 فام بعص نمةع ركلاةبآلاهذهو ةبذاك انام ف لحوأهتتامأ ننال 50 ديعوو
 لآ (لسرلا هللا عمجت م وب) لجوز ءالوق هي هباكرارسأب لعأهللاو اواككحوابارعاوامظن تايآلا نم نآرقلا
 موقلاىدومالةللاو هرب دقت لبقو لسرلاهثنا عمج موب هللا اوةثاو اهريدقتاهلبقا-ع ةإاصتم ىهجاجزلا

 ام ةعطقنماهنال يقوةمايقلاموب وهو مويلا كلذ ىف ةنجلا ىلا 5 نيقسافلا

 كايتهللالوقيف ىنعب (متبجأ اذاملوقيف)ةمايقلام وب كلذو لسرلا هللا عم < مويدْمأب رك ذاهريدقتواهلبق

 ىتعاطو ىديحوت ىلاايندلارادىف مهومتوعد ناح مكموق كب ةرودلا موك داجأ اذاملسراليىاعنو

 هانعم سابع نا لاق نر ءالز لدرااوف + (اولاق) مهوب ذكن يذلا ءايبنالا مأزي وتلاؤسلا اذهةدئافو

 انماع نمذفن ًأمهيف كماعفاورهظأمالا لعنال خ نةواورهظأامواورمضأأ م لعت كنالم مف كماعك ن6

 لاقو هللا |ءدنع لعالكراص مهماعنالءاماعاوناك ناومهسفنأ انءرعلا اوفنامتالوقلا اذه ىلعف غلبأو

 هح واتا عال اختلل و و لوالا نمير قل رمل :وانمهي ع ا ًرلعالا نال عالءانعمى :رخأةباو رق

 معنانك انال حم أ ةبقاعب اندلع ةقرتحال انعم لايقو و انمدن ”لعأتنأ سم نءانايا كلا وس نعةمكحلا|

 هئموأن كدب 00 مهنم ناك امل هنالو اذ ايحتقومطاوق ًاومهلاعف نم ناك ام

 بيقرلا تن تنك ىتتيفوتاساف مهيف تمداما ديهش موياع تنكوهلوقب مالسلاهيلعىوسعن ءةنلاربخأم
 يما وعلاج د دخل رع كارلا مل_سوهيلعةللا ىل_طهللالوسرنا سأ نع ىورامهنمو مهيلع

 ىداز كدعباوثدحأام ىردنال كن !ىل لا ةيف باحد أبر ىأ ناو قالف قوداوحل خا ىلا اوعفراذا ىت-

 لزالزوالاوهأةمايمتال نا نب رسفملا نم عج لاقو نيحيحصلا ىفهاج .رخ أىدعب لدب نمل اقحسلوقاف ةباور
 مطوقعمهبلا تباثاذامباوجلا نعنواهذي و كلذ لوه نه نوعزفي امتار نما لوز

 ربك الإ عرعلا عير ال اردالا دل دعا و كاب مهعأ !ىلع نودهشي

 ماعىلاعت هللا نأ اوماعامل مالسلا مهياعلسرلا ن ًاوهو رخآ اهجو ىزارلا نبدلارفن مامالارك ذو

 ل اوأ 0 3 اوماعإ يال ل داعو ا

 ( لوا - (نناغ) - "اه )

 انيعىف قحلاان .زواحنامو

 ىأ (نيلاظلانملاذاانا)

 (كلذ) نييذاك انفلحن ا

 نايد نم هرك ذم ىذلا
 نأ)برقأ(ىندأ) كحلا
 وحن ىلعءادهشلاىأ (اونأب

 ىلع ةداهشلاب )ةئداحلا كلت

 ةنايخالب اهولج اك (اههجو

 درتنأ اوفاخيوأ) اهبف
 أ رك نأ (مهناعي أدب ناميأ ١

 دعب ني رخآدوه-ثنامبأ
 روهظباوحضتفيف مهناعأ

 ىف (هللا اوقتاو) منك
 ةيذاكلاني-ءلاو ةنامحلا|

 لوبق عمس (اوعمساو)
 موقلا ىدهيال لاو) ةباجاو
 نعنيجراخلا (نيقسافلا

 وأ ىنغمام تلق نافةعاطلا

 برأ كلذ هانعم تلقانه
 ةداهشلا اودؤي نأ نم
 وأةللاما قدصلاو قملاب
 حاضتقالاو راءلا فول
 هبجتحادقو ناميالادرب
 ىعدملا بع نيهلادر ىرب نم

 د5 ةبرولا نا باوجلاوأ

 امهنانيينارمدنلا ىلءاوعدا

 .رهظامافافاخاناتخادق

 امو ءارشلاامعدا امهبذك

 تناكفةئرولات ركن افاتك

 امهراكنال ةنرولا لع نيعلا

 بوصنم (موب) ءارشلا
 عمجت )اورذ-اوأاورك ذاب
 ( متبجأاذام لوقيف لسرلا هلل

 نيح أ تاج أىذلاام
 اذهو نامجالا ىلا مهوعوعد

 جيس ا ونلاؤسلا

 انماع ىأاب دأ: كلذاولاقوأ موبلع بيقرلا تن اتنكيليلداندعباوثد-أاموأ (بويغلا مالع تنأ كن !)هليلدانموق صالخإب (انل رءالاولاق)



 نم ربغ نمو نيماسملا نم ك_:موأ(توملا ةببصم ك-ةباصاف]) رهاظلاهرسسفي لعف لعاف مت واهبف مترفاس (ضرالا ىف تب رض متتأنا)
 وهفاحللاممنوفقت (امهنتوس) نيم لا ةاقا مالسالا لوأ ىف ت زاحاماو لسملا ىلعىذلاةداهش زوالذا وم ليقوةمذلا لهأ

 نولملا ةببص» متباصاف ض رالافمتب رض متنأ ناوناسوب#عمريغ نمنارخآ وىأء ريغ نمن ارو أ هلوقلةفصو أ مالك فائنسا

 رهظلاوأرصعلا دعب هلناهجر نسحلا نعو سانلا عاتجاتقو هنالرصعلا ةالص دعب نم (ةالدلادعب نم) فوصوملاو ةفصل نيب ضارتعا

 ىدعباعدورصعلاةالص ل_سو هيلعهنلا ىبص هللا لوسر ىلص تازن املاهتا لي دب ثيدح قواس* دعب ةموكحلل نو دعقياوناك زا! لهأ نال

 ( للابن امسقيف) ىدعو ميت نمءاني رتشاانا اولاقف ةكعبءانالا دجو مئافلخ (ه1) 00

 متأناىنعي (ضرالا ىف مب رضمتأنا) ىلاعتهلوقو عل لاوحالا نم لاح ىف ةلوبقم ربغ مهتداهسثف 0 0

 | متقدوامسولا تصوا توما بابسأ عب لزن وعي (تولاةيبممكتباساف) ضرالا ف مترفاس 0 ا
 نم) امهوفقوين أ هيف مك-حلافةنايخامهبلءاوعدار ةئرولاضعبامهموناناىنعي (امهئوسبحن) امهيلا (ىرتشنال) وهودباوجو
 فقؤوذحت انرنقلا ُباَوُجو

 مالكلا ىنهمهنع ىنغأ

 ىف متترا ناريدقتلاو

 (هب) امه ولك امهتاش

 (انم) مسقلاب وأ هللاب

 ولو) ايندلا نهءاضوع

 اذإ هلمسقااىأ (ناك

 هللاب فلكالىأ ىف رق

 ولولاملا لحال نيبذاك

 امها رقدل مسقن نم ناك

 (هللاةداهش مكنال 9

 هللا ىمأىتلاةداهتشلاىأ

 (اذاانا)اهميظعنواهظفح
 (نيمنآلانل) انمتكن ا

 ام-ودبرأ نال يقو :
 خان دقف نادنهاشلا

 ناو نيدهاشلا فيلحت
 خسني إفنايصولادب رأ
 ناف (رثع ناف) امهفيلحن

 اتدتساامهناىلع) علطا

 امئاسج وأ امالعف (امنا

 د (مويلعقحتسا يذلا نمامهماقم ناموقي) نارتآن ادهاشف (نارخ اف) نيمنآلا نملامهنالاقينأابجوتساو

 فلحلا هيف نوبنت< و تقولا كلذ نومظعي نايدالا لهأ عيج نال رصعلا ةالص دعب نم ىنعي (ةالدلادعب

 (هللابن امسقيف) رصعلا ةالص نامرتحال نب رفاك اناك اذاامهنالامهنيد له ةالصدعب نمليقو بذاكلا

 نامزلاب مهردىتئام غلب اذ'لاملاو قاتعلاو قالطلاو ءامدلا ىف ظاغت ناميالا ىف اشلالاقهنلإب نافلحيف ىنعي
 ىناك ناورب_لا دنعف ةني داب ناك ناو ماقملاو نكر لا نيب ةكع ناكنارصعا | ةالص دعب فاح ف ناكملاو

 مككش نا ىنعي ( منترانا) اهباهمظعأ و دجاسملا فرش ىف دالبلارئاس فو ةرخصلا دنءف سدقملاتبب
 نيعالف نيما_ماناك اذاامأنب رفاك اناك اذا اذهوامهوفلخاءهقدصو نيدهاشلالوق ىف ةئرولااهمأ

 الوايندلا نمئثبهللادهعميدنال ىنمي (انمتهيىرتشنال) عورسشمريغإس ا دهاشلا فيل نالامويلع
 هلدوهشلاناكولوىنعي (ىب رقاذناكولو) هدحجن ق-وأ هذ-خأن ضوعلجال نيبذاك هلا فاحت

 اما (هلاةداهثش متكنالو) مهريغنمرثك امويلاليملانالرك ذلبىب رقلا صخامناوانمةبارقاذ
 انخوأةداهشلاانمتكنا ىنعي (نيمنآلا نملاذاانا) اهنات نعى هنواهتماقإب ىمأهنالهيااةداهشلا فاضأ

 ربدملا دن ءامهفلحو اي دعو |همءاعدور هعلاةالص )سو هيلعهتلا ىل_ههللالوسر ىلصةبآلا هذهتلزن الواهب
 مل سو هيلع هللا ل صهنلالوسر ىلفن كلذ ىلعافاخ-ام_ييلا عفدامئًايشانوخ لامسمتاودالاهلاال ىذلا هلل
 تلاطا.1ليقو ىدعو ميت نمداني رتشا اولاقف ةكعءانالادجو سابع نب! لاق كالذ دعب ءانالارهظ مامهليبس
 انبحاصن ااممزتملأامطاولاقف منمداني رتشااذك اناالاقف كلذ ىفاصعوناف مهسىنب كلذ غلبف» ورهظأةدملا
 ىنلاىلامهوعفرف ك[ذلهانمتكسفهب ملرقن نأانهركفةنيياند_دع نكي ملالاقهعاتم نمأيش عبر
 نء«لكوهريغهيلع مجهم سمبأ ىلعموجطاروثءلاورهظوعلطاناف ىنعي ( رثعناف) لسوهيلعهللا ىلص
 ةبآلا ىنعمو نييصولا ىنعي (امنا اقحتساامهنا ىلعإ) هيلعرثعدقهلليق هياع نخدق ناك ىمأ ىلءعلطا
 ةيذاكلا امهتاعأو ام-متايخ بسب مئالاابجوتسا اناك نييصولا نا ىلءفوقولاو روثعاا لصحناف
 نيذلا نم) نيملا ف نييصولا ماقمىنعي (امهءاقمناموقي) هاب رقأو تيملاءايلوأن م ىنعي( نار" اف)
 نيفااحلا ةنايخترهظاذا ىنعملاوةنرولامهومأالا مهياءقحتسا نيذلا نمىنعي ( مهيلع قحتسا

 صمابىنعي (نايلوالا) هنريشعوتيملالهأ مهو مهيلعىنج نيذلا نمنارخآ نانئاموقيامهبذكنإب و
 1 010 ا وس بح ع سس سس ص صصص وس وو حر يس جول مج جو 2 لج 7 ج27 لج دو د هموم كرمع

 ثنا

 فلح نيلجرلا ةنايخ ترهظاملهنا ليدب ةصق فو هنريشعو تملا لهأ مهو ,-يلعىنج نيذلا نمهانعمو مالا مهيلع قحتسا نيذلا نم ىأ
 امهعافتراوامهتةرعموأ مهنا ارقلة داهشلابناةحالا (نايل اوالا) اهيجداهم نم ق>ًاامهتداهشنا وامهمحاصءانا هنا همن رو نم نالجر

 نم ىأ صفح نايلوالا م-هيلع قحتتسا نارتسآ نم .و|ناموقي ف ريمضلا نمل دبامهوأنايلوالا ل يقفام* نمو ليق هناكن ايلوالاا مه ىلع

 وبأوةزج نيلوالا نيبذاكلابذك امهءاورهظي وةداهكإ!. مايقللا مهو درج نأ ةداهشلابم-منب نم ناِلوالا مهيلع قحتسانيذلاةئرولا

 مسي ةداهشهلوق فرك ذل فنيلوأاوناك مهنال نيلوأاومسو حدملا لع بوصنموأر ورجب مهيلع قحتتسا نب ذلل فصوهنا ىلع ركب



 هاله |

 مالا ناوامهتداهش نم قا انتداه_كهتابافاذ- ىمهسا!ءايلوأ نم نالجر ءاقف يدعو ميت نمهانر رتشا |||

 ىذمرتلاهجرخ أت وملا كد ار ضحاذا كو ةداهشاو:م[نيذلااهيأيةبآلاهذه تازن مويفو لاق موبحاصل

 اهالي ىلاعتهلوقفريسفتلااماف هح يد ىف ىراخبلاةريخال !ةياورلاهذهج رخأو بي رغنسح ثردحلاقو.
 رجاشتلاو عزانتلا عوقودنءاهبلا جاتام اةداهشلانال مكشي ام دهشيل ىنعي مني ةداهشاونمآ نبذلا

 مك# د لهأ نم ىنعي (مك_:ملدعاوذ) ةيصولامتدرأو توم اروذح دنع متم نانثا دهشيل ىنعي

 ةمصو ىلع نادهشي ناذالا ناد هاشلاا كه ليقف نينثالا ني ذ_هىفاوفاتخاو نينءٌؤااريشعماب تلم و

 لهو نيئهمزابالد_هاشلاو هللإب نامسق.ذ ىلاءتلاقهنالوا هومق تلزن ةبآلانال نايصولااه# ل. قوىدوملا

 ترضح ىنمي نال ةيصو تدهش كالوقكروضحلا ىنععةداهشلا نوكت اذه ىلءفا دك أت نينا ىدولا
 ىرعشالاىمومىبأو سابعنب!لوقاذهووكتامو مندل هأريغنمىنعي (مريغنمنارخوأ)

 ريغ نمهاذعم ليقو نب رسفملارثك أو حيرمشو ني ريس ناو ىعشلاو ىىخنلاو ريبج نباو بيسملا نب ديعسو
 ىهةعاجو ىخنلا ميهاربالاقف ةيآلا هذه مح ىفءاماعلا فاتخاو نوماس مهو < تايبقو كتريشع

 نم نبديهشاو دهشتساو ىلاعتهلوقب تخسن مث ءادتبالا ىف ةلوبةمةمذلا لهأنداهش تناك ةخوسنم
 ىاوالا قب رطب زوجتالةمذلا لها ورافكس!ةداهثفز وجت ال سافل ةداهش نا ىلعةمالا عاج ا نال ماج 1

 ريبج نباو بيسملا نديه_سوىرعشالا ىسوم ىلأو سابع نب !لوقودو خسننة-5ب اثاهنأىلاموق بهذو

 دهشي اف ةب رغ ضرأ ف وهو هددصو ىلع نادهشي نيم مد لاذااولاق ليح نب دج ,لاقدب و نب ريس ناو

 امأسم د لهب رغضرأب ناك٠ محي رشلاقةرو ريض عضوماذهنالاءاكن يد ىأ نموأ نييمذوأ نب رفاك

 ىفةزئاج مهمتداهدف مانصالاة دمع نمو اب اتك-لا لهأ نماناكن بد ىأىلء نب رفاكده شاق هددصو كهشل

 نياجردهثافهتيصو ىلع مدهش رضح نيالا نمادحأ دح لوهذهاقوق دب ةافولا هنرمضح نيماسملا نم

 نأ اد ول ةفهتيدوو«ةكرتبامدقو هاربخاف ىسو.ءايأا .ناف ةفوكلاامدقف باتكلا لهأ نم

 الوابذك الواباخام هللا رصعل دعب ام يفلح اف )سو هيلعهثلا ىل_ههللا لوسردهعىف ناك ىذلا دعب نكي مل

 .اوذهلوقىفم ةلاقو دوادوب أ هجرخأ امهتداهش ىذمافهتكرتو لجرلاةيصولاهناواريغالواك الوالدب

 ىاهلك ةبالاناو مسي>و -دري_ثاعربغ نه ريغ نم نارخاوأ مكيحو م<-:ريشع نم ىنعب مك-:«ل دع

 بهذماذهو ماكحالا نءةىشىفرفاك ةداهثزوجنالاولاةوة.ركعو ىرهزلاو نسل الوقاذهو نيءاسملا

 نه جتحاو ضعب ىل> مهطع مران امفةمذلا لهأةداهشز اج أ ةفينحابأ نا اريغةفين> ىلأو كلامو ىىفاشلا

 ةداهشزاجأ نءجتحاو خب وسماه ف سياوالوزن نار ةاارخا نمةدئاملاةر روس نإ, +«كةبآلادذه نابلاق

 لاقمث نينملاعيج باطخا اذه مفاونمآن يذلااهيأايةبآلا ل وأى لاق ىلا ع هئنا ناب عضوملا | ذهىف للاريغ
 فلخلا ب وجو ىلءقةلاد ةبآلا نالو نيم اريغنمامهنا كلذب لعف ريغ نم نارخآوأ مل دعاوذه دعب
 ضرأى ناك اذاتيملانالو نيعهيلع بجبال ىلا دهاشاا نأ ىلع نو هلسملا عجأو نبدهاشلا نب ذه ىل-

 هلك كلذ عيضيف ةعيدو دن ءوأ نويدهءاعناك اع روهلام عاض هّتيصو ىلعهده_ثيا مدح لو ةبرغ

 هلام عيضيال ىتح .رافكتلا نممهري_غوةمذلا ل هأ ن ءرضح نمداه_ثاىلاجاتحاكلذك كالذناك اذاو

 نمايش سيبتدفق تارورضلاو رارطخالا لاح ىفةةيملا لك أهلسيب أ ىذلارطذملاك ادهفهتيصوذفنتو

 توملا م؟د-أ رضحاذا
 عفت را(نانثاهيص ولا نيح

 وهوادةملاربخ هنالناذثا

 ةهداهش ردقت ةداهش

 هنالوأ نينثاةداهش كنب

 ايف ىأ كنود ةداهشلعاف

 ن1 م.ءاعض رو

 فيضأف نيب فعستاونانثا
 2 اناوار ديشايلا
 ني_>وةداهشال فراظ

 هلادبا ىفوهنم لدي ةيصولا

 بوج+و ىلع لفل هاد

 توملاروذ>نال ةيصولا
 نيحوةنئاكلارومالا نم

 لعل ديفهنم لدن ةصولا
 تدجو ولوة.صولادوجو
 اند ارا حالا نول
 بو>ول!ىلا لقافءالتالا

 ه-تةراشمتوااروذحو

 غول تارامأ روهظو
 ةفص (لدءاوذ) لجالا
 نم م-دم) ننال
 لاو>أ لعمال راقأ

 فامع(نارخاوأ) تيملا
 (مريغنم) نانثا ىلع

 بااجالا نم



 . د. 1و اسال ااا زا

 هبناج ىلاوالا ىقءايف نمؤمالو ىغمابف نءؤم نكي مل نسحلا لاقو متيدتها اذا لض نءكرسذ.الك_سفنأ

 اذاباتكلا لهأ نمليبسل ادق نعداحوهللاب رف.؟ نم رضيالةبآلا ىنهمىف ليةوهلمعدركقفاثم |

 هلاولاق ملسأ اذا لجرلا ناكدي ز نبا لاقو با كسا لهأ ىف ةبآلا» ذه تازئرب .ج نب ديع_سلاق متن أمم, دتها |

 اهعأاب لج وزع هللا لاقف لعفت رلعفتو ه رص نت نأكل ىنبني ناكو تاغففو تاعف و ,عتالضو كءانآتهفس

 تالي وأتااحصأ اولاوقالاهذهىلوأو ى ربط!الاف متيدتها اذالض نم رضي الكفن ؟؟<يلعاونمآ نذلا :

 ىهنلاو فورعملابىمالا نهمزلامءادأو ةنبا ةعاطإ لمءااوهو قب دصلار كى بأ نع ىورا. ةبآلا هذه ىفان دنع ١

 ربلا لعن واءتلا نمو ىوقتااو ربلا ىلعاونواعتو لوقي ىلا هت هللا نال :ظاادب ىلءذ_-خالاوركح لا نع
 نبهللادبعلاقوهماظ نععجر ىت-ملاظاادب ىلع ذ_خالاوركنملا نعىمهنااو فورعملاب ىمالاىوةلاو (اهيج عج م هنلاىلا)

 مسفنأ مياعلاقىلاءتهنبانالركتنملا نعىهنلاوفورءابىمالاب وجو ىفةنآ دكوأ ةبآلاهذه كرابملا اهكثنف) مءوجر
 مي زحبمن(نولمعت منك
 هناىو رولامعأ ىلع

 نورت ىلوم ل. دب ج رح
 نب رجحاهملا نم ناكو ص'ءلا

 اناكو ميو ىد عم

 ماشلا ىلا ني-نارصن

 اباتكبتكو ليدب ضرذ

 هعاتمىفهحرطوهعمام« ف

 ىصوأ و هيبحاصهب رب لو

 هعاتماشتففتامو هلهأ

 باصافةضف نمءانا|اذ خاف

 ةفيدعه|! لب دن ل _هأأ

 اودحف ءانالابامهولااءو

 ىقلصةللال وسر ىلا اوءفرف

 اهبأي) لزنف ملسو لعلنا

 مشي ةداهشاونمآ نذلإا

 دك ٌؤيىذلاو تاهوركلملاو حئابقلا نعدرفني وتاربخلا فهبغرب واضعب ؟<ضعبظ عي ناب - دله ىنعي |

 مالإبالا كلذ متيالوا:_سفتأ ظفحت نابرمأ اذهوكسفنأ اوظفحا ىذ ؟سفن أكيلعهلوق ىنعمنأ كلذ"
 ىماعلاو عئاطلاةرخآل ىف ىنعي (اعيج كعج سم هناا ىلا ) ىلاعت هلوقو و ملعأتللا اوركنملا نعىهنااو فورعملا ظ

 اهبأأي) ىلاعتدل اوف اهياع<ب رع ركلامعاب مربخف ىنعب(ن وامعت تنك اع <كينيف) ىدتهملاولاضلاو

 ن.اجرخ ءادب نبى دعو ىرادلا سوأ نب ميت نأ ىورام ةبالاهذه لوز بيس ( مكن. ةداهشاونم[نبذلا

 ماشلا او.دقامافاما م ناكو صاع! نب ورمعىلوم ليدب امهعمو ناينارسصن امو ماشلا ىلا ةراجك ىف ة::بدملا

 هعجودتشا اماف كالذي هيمحاصربخ /لوهعاتم ىفد اقلأو عاتملا نمهعمام عيج هيفاباتكب تكف لي دب ض ىم

 ادجوفؤهعاتماشتفذ ليدب تامو ةئي ملا ىلا اعجر اذا هلهأ ىل!هعاّماءف دب نأامغ ىعأو ىدعو ميىلاىصوأ

 اعفدف ني دملاىلا افرصن اوامهتج احا يضقام منا مها يف لاقثم ةناهثث هيف بهذلاباشوقم «ةضف نمءاناهيف

 اولاقف ىدع وميك ىلاتببلا لهأءاذ-.هعم ناك امةيمستاهيفو ةفيحصااوب اصافهوُثّدفف تييلا لهأ ىلا عاتملا

 ةئاهلثهيف هذلاباشوقنمةذف نمءاناان دقفان 'وهعم ناك امةيمست اهو ةفيحص هءاتمىفان دجو انااولاقالالاق

 ىلإ اومصت[+افءانالإب ملءانلام .وهانعف ف كيل |هعف دن نأان سعأ او*يشبانيلاىصوأ امنا ىردنالالاقةضف لاقثم

 ىذمرتلاىو رو نب رسفملا لوقا ذه ةبآلاهذهةللالزئافافلحو راك-:الا ىلعارصاف لسوهياعننا لص نا

 ميلاقتوملا مدح ا رضحاذ ا كفي ةداه-اونمآ نيذلااويأيةبآلاهذهىف ىرادلا مت نع سابع نب نع
 ايتاف مالسالا لبقامهتراجتب ماشلا ىلا نافلت< نين ار صن اناكوعادب نبى دعرب_غو ىريغاهنم سانلا“ىرب

 ماجلا كلذانذخأتامالو ميلاقهلهأ كرئاماغلبي نأ امه صماوامهيلا ىصواف ضرف هنراجت ,ظعأ وهو كالملا

 انلقف هنعانولأ سف ماجا دقف وانعم ناك ام مهيلاانعف دوله أ يت اساف ىدعوانأ هانم تقام مهرد فلي هانعبف

 نم تمت ةنيدملا إسو هيلعهنلا ىلصىبنلا مودق دعب تماس املف ميت لاق هري_غانول |مؤدالواذهريغ كرئام

 هللالوس .رهباوت ا فاهلثمىىحاص دنع نأ هت ”ريخأو مه ردةئامس+ مهيلاتيذأ اوريملا مهتريخاف هلهأ تبت أف كلذ
 0 دلحأ ىلع رظعبامع» وقلي نأ مه صمافا ودجي لذ ةنببلا مطأسف لس ويواعملا ىلع

 ماقف هئاميأدعب نامي ادرتنأ اوفا واهلوقىلات ,واا دحر ضحاذاك:دبةداهشاونمآنيذلااهأاب

 سياو بي رغثيدحاذه ىذمرنلا لاق ىدع ن«مهردةئامسإلا تءزنفافاذرخا لدحرو صاعلا نب 6

 سا.عن.الاق4_حولا اذهرب غن ءراصتخالا ىلءاذه نم” سابعنبا نعىور د فو حيدعصب هدانسا

 هتكرتبامدقاماف ل ماويف سبل ضراب ىمهلا تافءادب نب ىدعو ىرادلا مي: عممهس ىنب نم لجر جر
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 ها
 ةسبالم نم مكسفنأ اوظفحاهانعمو ىلاعتهللا نم ىعأ |اذهءاساعلا ضعب لاق ( مني دتهااذا لض نمكرضال
 مك-فنأ مياعمانعم ليقراديز مزلاانعمادب زكيلعتاقاذا كنال ىصاعملا ىب_ءرارصالاو بونذلا

 لض نم رض ال لجوز عةتلا نماهم رةياماطاورظناو لجوز ءهللاباذع نماهدالخ ىفاول.عاواهوحلصاف :

 لاقهنعه اهنو هن سمعأ مذ لجو ز عائدا متعطأو نب دهم منك اذارفك نءرفك مرضيال ىنعي متيدتها اذا

 عرضيال هنأ مباع ىنءي ىراصالاو دوويلا باكسلا ل_هأ ىف ةبآلاه ذه تازن د_هاجوريبج نب د يع
 ضعءبلاق بالا لهأ نمي زجلاتابقامل ليف و هوك رئاوةي زمام ءاو دفن باكلا لهأ نملض نه
 ءاقب موياع دش ناك نين ءُؤملا ناىليقو ةبالاه ذ_هتازنف ضعب نود ضع نمُةب زحلا لبق:فريكراذكلا

 لسهجالو نيلاضل لالض؟ رضيالا هحالص ىفاو دوتجاو مكسفن أ كيلع مط ليقف ,هرف كر لع رافكلا
 ىبهنأاو فورءملاب مالا كريزاوج ىلع ةب الاه دهر هاظل دب لهت لق ناف نب دتوم متن منك اذانيلهاملا

 بونذباذخاؤم نوكي الجوز ءدب رلعيطلاناسانلارثك أهيلعىذلاو كاذ ىلع لديالت اقركتملا نع
 سق نعةن_سلاو باتكلا ليادب تبان رك-املا نع ىهنلاوفورءملاب مالا ب وجو اما ىداعملا تاكا

 اهمأيةبآلا هذ هنؤرقت 8 !سانلااهمأ لاق هنأ + :عىلاعت هللا ىضر إد صااركبى بأ نعم زاح ىنأ نبا
 تءمسىاو ىهام نورد: الواهعضوءاهنوعضنالو مدتها اذا لض ن.مرضيال كغ أكيلعاونمآ نذلا

 هللا مهمعي نأ كل شو هيدي ىلءاوذخأي لفاملاظأ وأراذاس اناا نالوق. لسوءهيلعةللا لص ةللالوسر

 مهف لمع, موق نمامهيف دازودوادوب أ هجرتأو مص نسح ثيدحلاقو ىذمرتلا هجرخأ هدم باقعب

 اومناو فورءللاباو م دوعسم نبالاق < نم لبقي لفركسملا نع مت هنو فو رعملاب متسع أ اذا سفن أكيلع
 نألبق نهي وأت ىضم دق ىأهنم لزن نآ ارقلا نا لاق مثك فن أكيلعف كاعد رناف ؟-.:«لبقأم رك

 هللالوسرد_هب نهلي وأن عق دىآ هنمو لد وهياعهنلا ىلصةنلال اوسر دهعىلع نهي وأتعقو ىآهنم و لزب

 رك ذاموهوةمايقلا موب نهلي وأت ع قي ىاهنمونامزلارخا ىنهلي وأ عقي ىاهنموريسيب لس وهلعةنلا ىلص
 ضعب سأب ضعب قذيلواعيشاو سبل لةدحاوم ؤاوهأو كب واق تءادافرانااو ةنلاو باسحلا نم
 سأب كضعل قب ذأواعيث متسلأو؟ و اوهأو < ولق تةلتخا اذافركملا نعاوهناو فورءملاباو صأف

 ناف هننرلو سمات لف مايالاهذهىف تسلجولر م نبال ليقوةنآالاء ذه لب وأ: ءاج كلذ دنعف هسفن صاف ضعب
 هللالوسر نال ىناكالالو لت سبلاهنار مج نب لاقف متي دتها اذا لض نمر ضيال كفن أ كيلعل اوقيهللا
 ماوقالةيآلا هذه نكلر بئاغلاتنأودوهشلا ننانكسف ٍبئاغلا دهاشلا غابيل الأ لاق )سو هيلعةثلا ىلص
 عنصت فيك هلت اقف ىنشحلا ةبلعثابأ تيت لاق ىنابعشا|ةيمأ ىفأ نعو مسمن لبقي ملاولاق نااند هب نمنح
 دقلةطاوامألاق مهي دتها اذالض نم مرضياال كك فن أكل عاونمآن يذلا هيأ يتلق ةيآ ةيألاقةياالاهذ هب
 اذاىتحركنملا نعاوهانتو فورعملاباورمتثال قف سو هيل عةتلا ىله هللا لو سراهنعتل ساريبخ ا هنع تاس
 ناف ماوعلا عدو كسفن ةصاخ كيلعف هىأرب ىأر ىذ لكب اخت او ةرثٌؤماين دواء «ىوهو اغاطماحشت أر

 ىفو <. امع لش .نول معي الجر نيس جأ ل ثم نوبف لماعالر جا ىلعضبق نويفربص نفربصلا مايأ كمارو نم
 ثيدح لاقو ىدمرتلا هجرأ نم نيج رجأ لب اللاق هنموأ ا نمالجر نيسعسرسأ هللا لوسراي لبق ةباور
 نبالاقو لض نمهرضيال هيهاون ىاتجاو هللا ةعاطب لمع اذا دبعلا ناَةن الا ىنعم ف ليقو بي, رغ نس

 لالحلا نم هن سمأ مف ىنعاطادبعلااماذالوقب مدتها اذا لض نم رضيال تن أك<لعهلوق سابع
 بادكأأ نم باش ىلع حد لاقز رح نب ناوفص نعوهبدن يمأ لاذ اهدعب لض نمهرضيالف مارلاو
 ميلعاونمآ نيذل اهمأايهءايلو أ اهم صخ ىنلا هللا ةصاخ ىلع كلدأ الاهل تاقفه ىمأ نمايثرك ذفءاوهالا

 ىل_ععفر (مرخغبال)
 ىلع مزج .وأ فانئتسالا

 نم) داضا!ةمضلاعايتاءارلا

 ناك (متدتها اذا لض

 مهسفنأ بهذن نونمؤملا
 ن.ءدانعلا له ىلءةرح

 .مط هوخد نونمت# :رفكلا

 نم متفاك امو م_بقنأ

 لالضلا رضي الا هحالصا

 مك اذا مشوا نم

 كرت دارملا سلو نيدتهم

 ىبهنلاو فورعملاب ىمالا

 زوح الامهملعةرذقلا



 / اهوفش ىأ اهنذا اورعرك ذاهرخا : نطبأة بج ةقانلا تحت اذا ةيلهاملا له ناك ا يا

 ىرفس نمت مدق ذالجرلالوقيناكوةريحبلا اهمساو ىع مالو ءام نع (ةه5) درط:الواهحذواهم وكر رنءاوعنتماو

 ىنقانف ىض رمن,متأرب وأ
 ةربحبلاك اهلعجو ةيئاس
 ليقواهم عافتتالا م رحت ىف
 ادمعقتعأاذالجرلا ناك

 امهنس ىلةعالؤ ةمئاسوهلاق

 اذاذاشلا تناكو ثاربمالو

 ناك ناف نطب أةعبست دلو

 لاجرلا اك ارك ذ مباسلا
 ىف تاسرأ ىثن ناك ناو

 ارك ذ ناك ن!اذكو مغاا

 اهاخأ تلصواولاقو ىثنأو

 اذاو ةلداولا ىنعمي ةا.صولاف

 لالا تسوي
 ىمج دقاولاق نطب ا ةرمشع

 لمحالو بكر بالف هرهظ
 ءام ن٠ عنمعالو «بلع

 لعجام ىنع.و ىت مالو
 نكاو) هب سالو كلذ عرشام

 مهعرحتب (اورفك نيذلا
 ىلعنورت.-ةي) اومرحام
 مهتيسىف (بد_كلاهللا

 مهرثكأ و)هيلام رجلا اذه

 مر مل هللانا (نولقعيال
 اذاو) مهماوع مهو كلذ

 هللال زن ام ىلا اولاعت مط لبق

 اوماه ىأ (لوسرلا ىلاو

 نابهوسرو هللا كح ىلا

 ةمر#كر ب_غءايشالا هذه

 هيلعان دجوامانبسحاولاق)

 امو اندجوام ريخاو ادتيم

 واوأ) فواولاو ىذلا ىنعمب
 دق لاحال (مهؤإبآ ناك

 لزن أ ام ىأ( هللا لعجام ) ىلا ءتدل وق كلذ كءاسوكل اؤس متيطعأن ا <لعلفايش متنأ اولأستالف هباورفك |
 ىهفاهنذأ قشاذاهتقانر لاقي قشلاوهورصلا نمةريحلا (ةربح نم لهب ىمأالو هعرشالو هب كحالو هللا
 ةياهاملا ىف برعلاتناكوةاشلاةليصولا (ةليصوالو) ةالخناةبيسملا ىنعي ( ةيئاسالو)ةلوعفم ىنعمةلعف

 بك ربالفهرهظ ىم< لبالا نمل>فلاوه مالا (ماحالو) اهاخأتلصواولاقىثن'وارك ذمطتداواذا
 مواهوبك رب نطب اة بج تداواذاةقانلا ىهةريصلا فاصوالاهذهنايب ف سابعنب|لاقدب عفتتيالو

 ءاسنلاو لاجرلا هلك ًاودورحنارك ذ ناكنافاهدلو سماخىلا او رظنمث ”الكلاوءام ا اهوعنعلواهرب واوزحب

 تناماذافةصاخلاجرالاهعفانمتناكو اهعفانمءاسنلا ىلع اومرحواهوك رتواهنذأ اوقشىنتناكن او

 اوزح لواهرهظبكرب مف تيبساناناةنسةرمشع ىتنث تعبان اذاةقانلا تناك ليقوءاسنلاو لاجرال تلح

 لعفي اك اهبلعفي و اهمأ عميس مئاهنذأ قش ىثن أن م كلذ دعب تجنتتاف فرضالااهنبا برش: لواهرب و
 هلباغوأ ض ماذا ناك ةيلهاا لهأ نءل-ج رلانا كلذو مونطآل بيسي ىذلاربع لاةئاسلاليقزاهماب
 ءام نع سدحتالف اهبيسإ مث ةبئاسدذه ىبت جوان ىناغمدقوأ ىضي ىمهننا ئثوأ هللا ىنافش نالاقفرذن بيرق

 نافاورظن نطبأ ةعبس تداواذاةاشلا تناكمنغلا ن هةليصولاو ةريدبلا ةلزنمع ىهف دحأ هيك اراالو ى مالو

 ىثنًأوارت ذتدلوت :اكناو منغلا فاهوك رثىتت أت ناكن اوءاسنلاو لاجرلاهنم لك أ اودهوحذارك ذعباسلاناك

 ليقود دلو دلو بكر اذا لحفااوه ىئاح لاو ىثنالا لب نم هوحذي لفرك ذلا اويحتساواهاخأ تاصواولاق
 ىعمالوءام نم عنعالو باع لمح الو بكر بالفدرهظ ىجاولاق نطب أةريشع هبلص نم جنت اذا لحفل اوه
 دحأ اهبلعالف تيغاوطالاهرد عنج ىتلا ةريصبا لاق بيلا نب ديغس نع(ق ) ءاسنلاو لاجرلا هلك اتاماذاف

 هيلعهللا ل صهتلالوسر لاقرب رهوب لاق ءئىئاهيلع لمحتال مهتطآلاهنوبيسياوناك ةبئاسلاو سانلا نم

 ملسوهياعتلا ىلصةللالوسرلاق ةرب ره ىنأ نع لو رانلا فهبصقر < ىعاز خا ىماعن/ ورمتتب 0

 لوسرلاقتلاق ةشئاع ْن ء(عرراولا يسرع وهو بعكى باخ ف دنخ نبةعق نب ىل نب ورعتأا و

 بصقلا بئاوسلا بيس نملوأ و هوهبعة رار م تير واضءباهضعب مطح مهج تيأأر |سو هيل علا ىلع هللا
 هيدن لجوزءهللا ثعباماف .هتيلهاج ىفاذه لع فن ةيلهاحلا تن اكءاعمال ةامهملاداصلا نوكسو فاقلا مضب

 نم هللا رجا ىنعي ماحالوةايصوالو ةبث اسالوةرب< نم هللا لعجام هلوقب كلذ لطبأ لسو هياعهنلا ىبصا دمي 7
 كلذ متاعف متنأ متكلوهب ىمأالو هيف نذأالو ماح نم ىجإلوةلم هو نم لصوالو ةبئاس ن هبيسال و ةربك

 هلوقو ف نوبيسي اوناك ةيلهاجلا لهأ ناو نوبيسيال مالسالا لهأ ن ادوعسم نب ان ء(خ) فت دنع نم
 (نواقعيالم دربك ًاو)اهبان سعأ هللا نام طوقل نعي (بذكلا هللا لعن ورتغياورفك نيذلا نكساو ) ىلا

 ليقاذاو) لجوزعهللا ىلعءاسؤرلا نمءارتفاو ب ذك ذهن أ لقعتال عاب :الانأ ىنعي عابنالارثك الابدارأ

 اهوفاضأوءايشالاهذهاولعفورت اصل اور نيذلاءالؤط ليقاذاو ىنعي(لوسرلا ىلاو للا لزنأ -  ىل|اولاعت مط

 هباكهياعلزن أ ىذلا ملسو هيلع فلا ىلص ادم ىنعيل اوسرلا ىاوهباتك ىف ىنعي هللا لزت ام ىلا اولاعتإب ذكهننا ىلا

 انيسحاولاق) دب سبي ةنواعفت ىذلا ناو ماكحالاو عئارشلا كل ناب وةللاىلاهنوفيضتام ذك ملنيبيل

 ناكولوأ) مويلعادرةنلا لاق ع بت مط نو نبدلا نم موهنعانذخأ ا يانيفتك ]دق ىنعي (

 ناهربلاو ة ا ىلء هل |وق ىندي ىذلا ىدتهملاملاعلابءادتقالا حصر امنا ىنعي ( نودتمالوأيشن وماعيال هؤاب 1

 00001 11 ا تال اوناك اممهءانآ ناوليادلاو

 .مكحرضي ىأ(نودتالوأيش نوماعي ال) مهؤابناكولو كلذ مهبسحاهريدةنوراكنالا ةزمهاهاعت اخد

 ىألاعفالاءامسأ ٠ 00 ًاأبصتتا( سفن أك<عاون :ه[نيذلااهيأاب) ةخحابهؤادتها فرعبامتاو ىدتهملاملاءلاب حصي امناءا دتقالا

 اهدحو ىلعالر ورجل اوراجلاوه لعفلا مسا نالوج عض ذوم ىف كيللع ىف يما اوفاكلا وكسفنأ أحالصا اومزلا



 ها
 لجرلالوقي ازرار ودياعتلا يتناول «ررئابا يدارا ء(ح) نمسا

 اهل نعاوات_تالاودمانذلااج .ًيةيالاه ذه مييف للا لزئاف ىتقان نبأ -ةوان ضن لجرلا لوي وفأنم

 تازئامللاق بلاط ىلأ نب ىلع ءن ءيسحلا نأشىفةبآلا هد_هتازنلبقو اهاك ةيآلاك ؤستكلدب" "نا

 قنا وسران اوان تكف ماعلكىف هللا لوتراياوا اولاق البس هيلا عاطتسا نم تيبلا عجم ساما ىلعةنلو
 وسن كل دب: ن!ءايشأ نءاولم-:الاونمآن يذلااهيأاي ل جوز عهللالزن افتبجول من تاقولواللاق ماعلك
 لاف ل_-وهيلعةللا بص هللا لوسرانءط+لاقةرب رهىنأ نع(م) بي رغشب دحلاقو ىذمرتلا برأ

 قورذلاقمث اثالثاهط اق تح تكح ف ءاعلك ىفأل-ج رلا فاول جملا اع ضرف دق سائلا اهأإ
 ىلءمهفالتخاو مطاؤسةرثك كلبة ناك نءكالهأاهاو متهطتساامو تبجول من تاقولو كنك 5

 سابعنبا نءدهاج ىو روهوبنتجاف ئث نعم<تيهناذاو متعطتساامهنماوتاف ئثب مك: سعأ اذامجنايبنأ
 ةربحن نم هللا لعجام كالذدعلوقي هنا ى رتالأ مادحاوةبئا ساوةليصولاوةربحبلا ى مه لاقءايشأ نءاول تال

 | مكلف ع نءموق طأس دق لاق مث كالذ نءاو مف تايآلا نعهنولأ ب اوناكمهماةمركعلاقوا ذك الواذك الو

 مار ,مظن ىأ أكل دبتنا كى ةعجعاي شأن ءاولث ئالاو:انذلا:رماايةنالا يدغمو نب رفاك اهباودعضا

 هءو.بق هياعردقيالفهب موي نا ن هاي جحا نعل أس ع نم نافاهب لمحلاب ممن ا !ىنعي م وكل نبتو
 ناو) كالذد ءوسي 00 ا .اعهنلا لص ىبنلا هقحا, نأ ن هايم همسسل ن نعلأسنمو ءالذ

 مك وأ ىهنوأ ضرف نم << نارقلا لزني ىتح متربص نا هانعم (كلتدبت نار تلا لزني نيحاهنعاولثست

 نااذهلاثم و ملى دبي ذ انيق هنع مئلأساذاف هيلا مم .تجاحت سمو يلا نإ وجاحلام حرمته رهاظ ىف سدلو

 تسيل ىبااة دعىلع ل يادءالؤهد دعف نك مو لل ءاخاواهجوزامنعىفوتملاو ةقلطملاة دعٍنيباسا لجوزءهللا

 ماس نهض .لا نم نسي ىفاللاو لوق ىف هماوج لجوز هللا لزنافاهمنءاولأ ف ل_هاحالوءرق تاذ

 هكا ىلا ا ىتااءايشالا نع. -ةائسم نع ىنعي (اهنعتلاافع) ةبآلا

 لجتييالف ( مباح مكسنم باننا قىنعل ) روفغةللاو) ايلعكبقاعيلو اهب ذخاؤي لفاهتعلاو لا مكهللا

 ضعب لاقو مق دصو متنُمآ 0 هع نع ومب ملح اغا ناك ااىنعي روةغءاطعلاقو ب وقعد

 ؛ كلذادعابو دايعلا طاصم نماين دلاو نب دلا سعأا هيلع بترتيام ىهاهنءلاؤازو<ىتآلايشالا ءاماعلا

 نيما ملا مظعأ نا لاق 0 ا صاقو ىنأ نب دءس نع(ق)هنعلاؤ !ازوجالف
 بتكهنأ ة يعش نبةريغملا نع(ق)هتائسم لجأ نم مر سانلا ىلع رحل مش نعل أس نمامرح نيم ملا ىف

 ناةب واعم نعلاٌو ءلاةرثكول لا ةعاضاولاقول يق ن ءىبهني ناك ملسو هيل عنلا ىلصىب لان اةبواعم ىلإ

 مادقأ اهمذلزتىت'|لئاسملا باعص تاطواغالادوادوب اهجرخ تا طواغالا نعمت رسوهياعمتلا لك ىنلا

 ءاساع | اهاوطاغ 5 لئاسملارارمث نع نولاس نبذلا سانلازارسشةرب رهىفألوق كلذدي وي و ءاماعلا

 مارحلاوهباتك ىف هللا لح ملال لا ذف ءايشأ نع ]سو هيلاع للا ىل ص هلل لوسرلئس ل ةناءاس نعو

 ىلصهنل'لوسر نا ىنشحلا ةبلعث ىلأ ن ءواوفاكتنالف هنعاف ع دقاميوهف هنعتكتامو هبات. كىف هللا همرححام
 اهوبرقتالفءايشأ مرحواهودتعتالفادودح د> واهو ءيضن الفذ ضأ ارف ضرف ىلاعت هللا نالاق ملسوهياعهنلا

 بتكلا ىلامهزعب لو لوصالا عماج فامهجرخ ان اثي دحلا ناذهاهنعاو ةحبتالف نايس ريغ نهءايشأ كرتو

 انا م نوريسفملالا (نب رفاك .اهباوحيصأم كب ابق ن«موقاطأسدق) ىلاعنلاقمثةمسلا

 ميلكا ول اًوسلا اذه ناك 9ةرهج هللا ال اولاق ىىدو٠ موقو نإ رفاك اهباوحبصافاهو رقعمةقانلا

 مطْؤ-اوطعأ سافاولأ-كئاوأ نالوقي ىلاعت هنأك اهمإونذك ممدهي ل عةدئامل كوز اولا ىسيعموقو

 لزن.نيحاهنءاولمست ناو
 0 )سل ادن نار هلا

 نعاولا# ناوىأءايشال

 ىفةيعصلا فرااكتل ا هذه

 مادامو»و ولا نامز

 كل دب: عر هظأ نيب لوسرلا

 ىتلا فيلاكحتلاا كلت

 قشنو كغ ّى 8 قوس

 اهلمحتب نو موتو مكيلع
 بضغل سفن ان وذر هتف

 افع) اهيفطي رغتلإب هلل
 فلسامع هللااذع (امعهلا

 اودوعتالف 2 2

 روفغ هلئاو) اهلثم ىلا

 د_عبالاكبقاعيالا (ميلح

 0 قريمضلاو راذنالا
 ءايشأىلا عج را (اطاس

 عجر لب نعي ىدعإ 'ىح
 اهيلعت لد ىتااةإث لالا

 هع لاس ىلا ناب

 (م بق نم موف) ةلثسملا
 اوحبصأ 5 )نيلوالا نم

 (نبرفاك )اهببساوراص( ا«
 لئارسا ىبففرعاك



 قامو'تاومسلاىفام ملعب هللا نأ اوماعنل) هريغو ديصلا كرب ماوحالاة مو اظغح نمرك ذام ىلاوأاما يف ةبعكلا لعج ىلا ةراش (كلذ)

 هلل!نأاوماعا) ميلعئثلكب وهو لعيال فيكو ضرالا ىفاموتاومسلا فام اطم عب هللا نأاوماعتل ىأ ((ميلع ئث لكب هللا ناو ضرالا

 ىلا ءيحتاملا ىتاجلاب (محر) ماظعلار عاشملا مانع نم ماثأل( روفغللاناوإ مارحالاو مر ,لاب م0“ .) فختسا نا(باةعلاديدش
 0 ب ب ب ببي ب|ببإبإ--!-ا-ا-ا-ا-ابانممبنببب

 ىلعام ) مارحلا دلياا

 ديدشنت (غالبا؛الا لوسرلا

 سمأ امي مايقلا باجعا ىف

 ام غرفدق لوسرلاناو هب

 غيلبتل | نم هيلع بجو

 م-.ةمزلوة2ايلعتماقو
 ىف مل رذ_ءالفةعاطلا
 نو دينام لعب هللاو )طي رفتلا

 قحالف (ن روماكنامو

 م--فافوو م.فافن هيلع

 ثيبحلا ىوتسإل لق)
 رعي هنأ ريخأا ل (بيطلاو
 نومتك امو نود.ام

 منيبخ ىوةسرالهنأرك ذ
 امهنبزيع لب مهبيطو

 رفاكلا ىأ ثيبحلا ب قاءيف
 ملسملا ىأ بيطلاس شو

 ثيبخلاةرثك ك.عأولو)
 بيطلا اورثار(ةللااوقتاف

 ناو ثيخلا ىل: لق ناو

 لالح قف ماعوهلل ةورثك

 حاصو همارحو لأملا

 دجو هلا طولمعلا
 ىوأي ) مهيدرو سانلا
 لوقعاا ىأ ( بايلالا

 (ن وحافتكلعا) ةملاخلا

 هللا لص ىنناا نولأسياوناك
 ءايشأ نع ملسو هيلع
 نيذلا اهبأي) لؤئفاناهما

 (ءايشأ نءءاولثسنالاونمآ

 قام هب هللانأا اوكعنا كلذ) دحأ مط ضرعتي الف مره ار صشءاحل نم مهسفنأ اودلقاذا نونماياوناك

 تبيبلاةبعك-١|!لعؤه بلا نوجا امو دابعا طاص؟ لزالا ىف ل ىلاءتدنا ىنعي (ضرالا ىفاموتاومسلا

 ضرالاىفامو تاومسلاىفام عي اكدابعلا حاصم لعبهنالاهبنونمايدئالقلاو ىدطاو مارح ار هشلاو مارحلا

 ىلاعت هنا ىنعي (ماعئثلكبهللانأو) ىلاءتهلوؤوهو تايمز زو تاياكلا تامولعءملا عيج لع ىىلاعت هنال

 ىنعي(محرروفغهللا ناو)اهلصماو همراحم كوتا نا ىنعي ( باةعلادي دش لبان أ اوماعا) ةيفاخ هياعىنتال

 لوصعالام :الناعالانال باقعلا دب دشهنااهدءب رك ذهدابغب هتج-ر عاون انلارك ذالون ماو باتن 1

 (غالبلاالا لوسرلا ىلءام) ىلاعن هلوق © جر رفع ةباو هت راس لعل دب مهذب رك ذمفوحلاو ءاجرلا
 ةبآلا ىفججلاع طقهيفامي راذنالا مهب ل_سرأام غيلبتالا ب |١ ءانلسرأ ىذلااتل وسر ىلع سدل ىعي

 هال نمعم راع اما مطق لس رناق 11

 هنأىنعي (نومتكنامونودبنام معي هللاو)طي رفتاا فر ذءالف ةعاطاا كتم زاو كاذب مكي ماع ةقعا تد

 مارهاو لالا ىنعي (بيطلاو ثيبخلاىوتساللق) انطإب وارهاظ م<- !او> أ نم ئشهياع 0

 اع وا حلاطلاو حلاصلاالو رفاكلاو ملال اودي اوءىدرلا لد تعالوة.ترلاو ةجردلا ىف

 هملول ةرثكت مويكتي أين دلا لهأ نا ىنعملاو ءوس ةرقاع هتبقاع نال ثببحلاةرثك كرسولو ىنعي (ثيبحلا

 نب راج ىور ايوا نانو وديا دنغ ادراج را ذدلا هنيزنال قب ًاوريخ هللا دن ءاموا م هندلا

 لاقفهللا هعاطب هيف تامع نالاملا كلذ ىنعفني لهف فراك تناكر١4نا هللا لوسرايلاقالجر نا هللا دبع

 جاتو ىركبلاةعبض ن حيربشف تزن لتاقملاقو بيطلاالا لمقيال ب يطهللانا ل-وهيلعهنلا ىلصىنلا

 هودتعالو هنعمل اهنوأدب مك سم أ اهذ ىنعي (هللاوقتاف) ةروسلالوأ فةصقلا تمدقتدقو ركن نا

 اونمآنيذلاايأ) لجوزءهلوقو (نوحافتكلءا)ةميلسلالوقعلا ىوذاب ىنعي 0

 لاق كلام نب سنأأ نعىورف ةبآلادذ هلو زنبيسفف اوفلاتخا (8 وكل !درتناءايشأ نعاولثسنال
 مكيكبل اوالراق متكحضا ملعأام نوءاعتوللاتؤ طقاهاشما:عمسام ةءاطخ سوه .لعهشا 0 ر بطخ

 تازنف نالذ لاف ىنأ نملجرلا ةف نينخ م طمههوجو ل سو هيلعفثلا ىلصةلنا لوس .ر باد ىلإ ادغف لاقاريثك

 نيح جرخ لسوهياعةللا ىلههنلالوسر نا ىرخ أ ةباور فو مو لد: ناءايشأن ءاولئ نال ةبآلاهذه

 ىننأسي نأبحأ نملاقمئاماظعارومأ يفرك ذفةعاسلارك فؤربن ملا ىلع ماقفرهظأ ىلصف سمشلا تغاز

 لوقي نأرثك ًاوءاكبلاسانلارثك اف ىلاقمىف تءدامهب ؟<تربخأالا ئث نءفولأ-:الف لألف ئث نع

 ىلءرمع كربف ىو سلوةينارثك أمثةفاذح كوب لاقذ ىبأ نملاةف ىمهسلةفاذح نب هلل ادب ع ماقفاواس
 ضرءفافتارانلاوة:لا ىلهتذرعلاقمثتكسف ايبن دمحم واني دمالسالاواب رلإبانيضر لاقف ا

 مأتااقلاقةٍئتع ن هللا دمع نب هللا د_يدع قر بخاف باه_ثنء١لاقرشلاو ريخلا ىفم .ويلاكرأ مف طئاطلا | اه

 ٍضعب تفراق كمأ نوكست نأ تنمأ كل: ىتعأ طق نباب تع سام ةفا ذ- نب هللا دبع ةف!ذ- نهللاد_ع

 00 ساناا نيعأ ىلع اهدعذفتف ةراهاملا لهأ فراقتام

 هاحرخ 1 مكلدب:ناءايشأ نءاوام تال بآلام ذه دن عثر دحلا|ذهرك ذيةداتقلاق ىرخأةباورف

 ف ىهوفاأامهنيب نيتزمهبءائيشوإصأ نيب رصبلاروهجوهبوبيسو ز يلا لاق
 1 تمدقنادعمتجلا ناتزمطا 3 ةةنساامو ىنعم عجاظفل# درقم ىهوءارم أ فرصنتملاذلو ثننأتتال ةنيناثلاامتزمهوءىث ظ#فل نمءالءف

 مك وت مادبتنا)هلوقىأاهيلعةفوطءملاو ةيطرشلاة+جاوءاعفلانزوراصف نيشلا لبق تلعفةملكلا مال ىهينلا كوالا
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 مرملا ىلع دي_صلال_ةقمي رد _يك أ: كلذلك امرح متمدامربلا ديص م<يلعمرحوةبآلاهذ_هثااثلاو
 لاح كلذ لحال هنأ ىلا موق بهذف هريغهداص ديص محل نملك ايزأمرحلل زوجي لهءاماعلا فلتخاو |

 نببعصلا نعىورامي كلذ ىلعاوجتحاو ىروثلا  هذهيلاو سواطلوقوهو سامع نبا نعكلذ ىوزب

 ىلصةللالوسر هيلعهدرف نادوب وأ ءاوب الاب وهوا يثحواراج لسو هيلع للا ىلص ىنلل ىدهأ اهنا يللا ةماثد

 بهذو نيح رح صلا ىفهاجرخأ مزحان الا كيلعهدرنملانالاقةهار كلا نم ههجو فام ىأراماف ٍلسو هيلع هللا

 ناع'الوهنراشإبالوهلديص الو هسفنب ةدصي ملاذا ديصلا م + لك ايزأمر>لل زوج هنا ىلاءاماعلاروهج

 ىفاشلاو كلام هذم وهوريبج نب ديعسو دها#و .وءاطعلاقهب وةري رهىنأو نامعورمعلوقاذهوهيلع

 ىنلا باكأ ن نملاجر عماسلاج ت تنكلاقىراضنالاة داتق ىبأ ن ءىورامه لعل دب و ىأرلا باأ أودجأو

 مرر بغانأون و0 .وةااوانمامأ لس وهيلعةللا لصةللالوسروةك قب رطىلزنمفف لس .وهيلعةللا ىلص

 تفدلاف هتردبأ قولا وبح ا وىلاو نذوب لفالعت فص لوغشمان ًاوايسش-واراجاورصباف ةيبي هلا ماع

 خرلاو طوسلا قولوا م-ظتاقف خجرلاو طوسلا تيسنو تيكر مه تجرسافسرفلا ىلا|ت مةفهنرصباف

 دقوهب تدج م هنر قعف راجلا ىلع ددششف تبكر رمال ازنو تيْضْعف هيلع ك_:.ءنال هنلاوالاولاق

 ىلصهللالوسرا كر دافدذعلا تأبخو انحرف مزح مهودايا مهلك ًاىفاوكش مهنا منواك ايهيفاوعقوف تام

 قفدازو لع رطل اف دضعلاهتلوانف من تلقف ئىشهنم عم له.لاقف كلذ نعهتلأسف ٍلسوهيلعللا

 هولك فلال_--وه ةياور وهلا هومكمعطأ ةمعط ىهامنا مطلاق مسوس لعهلبا لص ىنلانأ ةياور

 اولاقاهملا راش وأ اهيلع لمح نأه يمأد- 7-1 0 _لعهللا لص هللا لوس .ر وطلاق هباورفو

 هنابةماثج نب بعصلا ثي دح نع بهذملا| ذه باع باجأو ”نيصحصلا ىفهاجرحأ ااه+ نمققاماو اكلاقال

 0 (ةااوقتا اوإ) هلال ديصام لك ايالمرحلاو هلجال ديصامتاهنا نظنال |سوهيلعهتلا لص ىننلا هدراسمنا

 ةرخآلا ف ىنعي (نورشحهيااىذلا) هلوقب يسر ديصلااواحتستالف

 هانعمليقو ريصىنعبلعج (مارحاتببلاةبعكلاهللالعج) لجوزعهلوق © ملامإب زاحيف
 نال مارحلا تبلا ىمسو ضرالا نع هعافترال ل بقوهعب رتلةبعكت بلا ىمسد_هاجملاقو 5 و نإب
 دارأ اودرج ةدضعي نأوهالخ ىلتح نأ اوهدذع داطص» ؛نأ محو« -ةمرح مظعوؤرسثوهمظعو+مرتحةنلا

 لاقفةكم نق مويب طخ مسو هيلعهللا لص بنلا نس ابعنب !ثيدح نم مدام مرخلا عيج مارا تيبلاب

 هكوشدضم.الةمايقلا موبىلاهللاةمر مارح وهف ضرالاوتاومسلا قاخ موبىلاعت هللاهمرح دليلا اذهنا

 اماوقواصأ (سانالامايق) ىلاعتهلوقو ع هالخ ىلخالواهفرعنمالاهتطفل طقتليالوهدي_صرغنيالو

 منتو جحلاموقيهبهناف نيدلا ىمأىفامأ مهنرخآو ىهايندو م-منيد مى سانلااصم ماوقل بيسدنال ||
 ل-جرلا قلوا_فةراغلاو بهنلا نمهسيف نونماب و “ىثلكتاركهسيلا ىجتهدافاين دلا م ىفامأو كلسانملا
 كالتلعجوهد_:عك انما مايقل لعجتيبلا نافةرخآلا مأ ىام ا وهح م مرحلا ف هنباوأهيبأل تاق

 تناك امافت اب و اوتاماركسلاة داب زوتائيطخلا ريفكتو تاجر دلاولعلابارسأ» دنع ماقت ىنلا كسانملا
 رهشلالعجو ىنعي (مارحار هشلاو) سانلا مايقلا بستن اكءايشالاهذه لوصابيسةفي رمشلا ةبعكدل |

 بجرو مرحلا او ةخاوذو ةدعقلاوذ ىهوةءب رالامرحلا ارهشالامرملا ره-فكلابدار ًاوساذالامادق مارخلا

 اًضعب مهسضعب لتقب ناكب رئااذأ كلذولاتةلا نماومف نود مأب 0

 نونماب اولاكفاهؤةراغااولاتقاا ع نعاوكسمأ مرحلا اره-ثالاتلخ داذا اوناكو ضعب ىلع مهضعب ريغي و

 دئالقلاو ىدطا لعج كلذكوىنعي (دئالقلاوىدطاو) سانلااصممايقااببس تناكف مرحلارهشالا ف

 كلذكو مهسسفت ىلع مارحلا تببلا ىلا ىدبطا قوس نونمايا اوناك مهن أ كلذو سانلا اصمم ان

 (ليا - (تزاغ) - 1)

 دايطصالا ىف (ةللااوقتاو)
 مارحالا ىفرأ مرحلا ىف
 (نوردحت هيلا ىذلا)

 ىلع مسي زجيف نوثعبت
 هللا لمج) مكلامعأ

 3 ريس ىأ 0

 لاح امادقو قلخ ىندمي
 مط اشاعتنا ىأ (سادلل)

 ىلا اضوهنو مهند يصأ ىف

 مه-ثاعم ىف مهضارغأ

 سمأ نم مط مثال مهداعمو

 عاونأو مهترمعو مهتح
 اماع هوكرتول ليق .هعفانم
 اورخْؤي مو اورظني م

 رهشلاو(مارحلا رهشلاو)
 وهو جحلاهيف ىدؤيىذلا

 هللا هماعدق انأش هيف جحلا

 رهشالا سنج هب ديرأوأ

 (ىدطاو) مره اوةخلاوذو
 (دئالقلا 9 ةكمىلا ىدومام

 وهو اصوصخ هةعم داقملاو

 رثك أهيف باوناافندبلا



 قلمتم(هرم لابو قودي لإ

 ررسضلاوهورك-الابولاو

 نم ةيفاعلا ف لاني ىذلا

 نمهيلع هل-ةلءوس لمج
 اذ ًاءانذخاف ىلاعتهلوق
 اديدهثاليقث ىأ السو

 لقثي ىذلا لب ولا ماعطلاو

 افع)أر ّمسيالف ةدعملا ىلع

 نممكل (فاسامع#تا

 نمد) م رحتلا ل بقديصلا

 دعب دم صا | لق ىلا (داع

 ءارحال كلذ ىفرأ مي رحتلا
 ءازجلاب(هنمهللا,ةتنيؤ)

 فودذ-# |دتيمربخوهو

 هئمةللا مقتني وهفدرب دقت

 ماكحالا مازلاب(زي زعهللاو)

 رواج نذل :(عاقساوذ)
 لحأ) مالسالا دودح

 ( رحبلا 0 مكل

 لك ةنامترصلا تادصم
 (هماعطو) لك يال امو
 ىنعملاوه ديص نم معطيامو

 ميم عافتالا لزحأ

 كلرحأ اوردلا ىف داصنام

 وهوهنملوك ألا لك أ
 (ملاطت) سو كاملا

 ملل ىأ هللوءفم

 : (ةرايسالو) 3 ] اعيتت

 لح( ىنعملاو نيرفاسللو
 متانتلالاعيتم* ءاعطكل

 ”مكترايسلواي رطنواك اي
 دوزت مك اديدق هنودوُرَتي

 توحلا مالسلا هيلعىسوم
 رضخلا ىلا هري__سم ىف

 | اد ميلعمرحو)
 خر ةياموهو هيف ديصام

 رجتتم ساذللا5ىع ىمهلرحبلاوربلا ىف دلو تي هنال ىرب هناف طبلاكت اقوال ضعب ىفءاملا ف شب عب ناك ناوهيف

 مارحالاة مرح هكسته ةبقاعباقعءوس وذيل ر فك, وىزاع نأ هيلعف ىأءازف هلوقب . (0784)
 سل 7222_2227

 نال نيمكح ىلارييخ.لا ةفينح ىبأ ب احصأ نم نسحلا نب د# لاقو ءاشاهم نيب ريخاوه نوككن أب جوف
 قددتواماعط ىرت_ثاىدطا دل نالاق ببترتالوأ ةملكن الاف نمو كنمل دعا وذهب كح لاق ىلاعت هللا

 وأهبقدصتيفاماعطةميقاا لمجت مثديصلا موقي مالا نملثملا ج رخل نا كالاملاقو ماصارم ىم ناكن افدب

 ناورعنلا نمئث ىل|ةميقلا كالت: فرص ءاش ناف دي_كلا موقب ربما ن٠ .لثملا الةفين-وبأ !لاقومودإ

 0 نع هعاصوأرب نم عاص فصن لك نعماصءاش ناوهب ىدصتيف ماعطلا لاءاَع

 فرصي هنال ةكم نم ةكع موقب ىعشلالاقو اصلا هيف لتقىذلا ناكملافموق» ءاهقفلاروهج لاقف مي وقنلا

 هررذ فاح ىذلا ليقثلا عيشلاةغالا فلاب ولاو هبن ذ ءازج ىنعي ) يمألإب وقوذيلا) ىلاعتدل اوقو © اهب

 نال سفالا ىلءلل. هن ءازجلا جارخانالالاب و كالذ هللا ىمسا-ةاوةماخو4بفناك اذاليد و ىعىملامتي

 هللا افع) ندبلا كاهناءيؤنالسفنلا ىلءليقئاضيأ موصلاا ذكو سفنلا ىلع ليةثوهو لامللاهيقنت هيف

 ماقتتالاوةرخآلا ىف ىنعي (هنمهنلا .ةتنيف) ين ثة يم ديصلا لق ىلا ىنعي (داع نمو) بردا لبق ىنعي (فاسامع
 ديصلا لق مرحلا نمرركست اذافةفلاثلاوةيناثلا ةرملاىفءازجلا باها عنميال دعولا|ذهوةب وقعلا ىفةغلابملا

 لتقاذاهنأىرهاظلادوادو ىمخنااو سامع نب! نءىورد ف وءاماعلاروهجلوقاذهوءازحلاهيلعرركست

 لهلثسا دمعتما ديص مرا لتفاذا سامع نبالاقهنم 000 ا ا اال ةيئاند ص ديسلا

 مكح أيش هلبق لتقأ لاق ناو كذمهتلا ىقتنيف ب فهذاهللاةيب ومياع محل من : لاق ناق ديصلا نم ايشهلبق لتق
 هيلعةللا ل_ههللالوسر , كح كل ذكواب رض هردصومهرهظ الع نكل 01 كر هوذس هن ناملع
 ديصلا نمأيش مرحلا فلتأ اذاوهاصع ني ىنعي (ماقتاوذزي زعطاو) فتاطابداووهو ج وديص ىف لسو

 اماعطهتميقب ىرتشيم موقيف ةميقل اهيفف ماجلا نودريغ_صرئاطو ضيبلا لثم مالا نمهل نلئمالىذلا

 دارملا(هماعطو رحبلا ديد مل لحأ) ىلاعت لوقو موب دملكنعمومب وأمرها ع واح ىلءهب قدصتي و
 هفذقام وهليقؤ هيفاوفلتخاف هماعطامافة11 لاو ةبذعلاهايملا عيجرحبلاب دارملاور حبلا نم ديصام ددصلاب

 هب رطردبلا د يصل قوةداقو بوب أ ىبأور مع نباورمعوركب ىبأ نءكاذ ىوري ل حاسلا ىلا هب ىرو رحملا
 دهاجو سا.عنبا نعىورب وىدسلاو بيسملا نب ديع_سو رببج نب ديعس نع كلذ ىورب همام هماعطو
 هسانج ف الت | ىلعلال- هعيمؤ كمساااماف كمسريغو كمس نيمسق ىل>ءاملاناويحةلجو نيلوقااك

 ىدذمرتلاودوادوب ا هجرخ أ هتتيملخلاهؤامروهطلاوهر حبلا ىف لو هيا هللا لص ةنلالوسر لاقهعا اونأو

 ببسب تو نأالا لحال ةفينحوب أ لاقو هلك أل حيف باسري_هب و'ببسب تومي نأ نيب قرفالو ىفاسنلاو
 نايفسلاةوامهلك أل حالف ناطرسلاو ع دفضاكر حبلاو ربل ىف شيعي مسقنامسقف كمسلا اي

 بهذو مرحللهلك ألح فرحبلاديص نموه ليقف دارا ىفاوفلتخاو ساب ناطرسلا,نوكي الن أو جرأ
 لاقةق دص هيلعفةدارج باه, ناف مازحالا لاح ىف هلك أ رحملل لحال هناو ربلا ديص نم هنأ ىلا ءاماعا ار وهج
 دج أل اقواضيأربلا ددص نموهفءاملا اربط كإ ذكو ماعط ن .ةضبق سابعنب| نعو«-:ءوةرغ ةدارملا قرم
 كلامو ليل ىأ نبا لاقو سانا لك أ أبوس رتغي حاسما ناللاق حاسفلاو عدفضااالا ردع ولك لكؤي

 رقب لئمرحبلاناوي> نمهريظن لك قيفلك ؤبر ربلا نمريظن هلام نأ 1!ةعاج بهذو رحبلا ام لكح ابي

 اعاتم) ىلاعت لوقو هلك" أل حيالفءاملارب زنخو ءاملا باكل ثمربلا ىفهريظن لكؤ بالام لكؤ يالوهوحنرءاملا
 ربلا دي رد مييلع مرحو) ىلاعتهلوقو ُة هنم نود وزنيف نورفاسملاو نوم قلاهب عفتني ىن«ب (ةرايسالو وكل
 لوأقاهدحأةروسلا هذه ن ءعضاوم ةثالث ىف م ءرحلا ىلع ديصلا< رحل جوز عهتلارك ذ (اموح مت«دام

 مرح أو ديصلا اول:ةنالاونمآن يذلا اهعأا.هلوق ىناثلاو 0 تاو دي_هلا ىل<رب_غهلوق وهوةرودأا
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 ثااثلاو

 سوماقلا نه خؤياذكع ماقأناكلابانت نم ىنانعج نوميقملا نامركءانتلا كانت شماط ا ىفهلوق



 جاتحام ميوقتلان الةميقلا لثملانا ىلع ل ملدهيفو نيماسملا نمنالداعن امكح (مكنملدعاوذإ) لتقاملثم (هب كي ءازجل ةفصوأ
 وةرومابالىنلإب وأ ىنعملاوةروصلابديقم عامجالاو ةن_.لاو باتكسلا ىف قاطملا لثملانالوةد_هاشملا ءايشالا نو دداهتجالاورظنلا ىلا
 ريسفت ىفاني عنلا نمهلوق تاقناف كرتشمللمومجالذاادا صاهربغ قب ملفاعاج|ةروصهللئثمالايف تدب رأةميفلانالو ىنعمالب ةروصلاب

)071( 
 رهاظ نالةربتعمةقلخلا ىفةلئامملانأ مهد_هب نف ةباحصلا نمءاماعلا روهجه.لع ىذلاو ةميقلاب مأةقاملاب

 ديصا|نالةم.ة:اوهديصلا لق ف بجاولالثملاةفينحوبألاقو ةم.قلافه ل ئمالامو كالذ ىلع لد. ةنآلا
 ةروصلاهذهىفةميقلاوه لئملابدارم ا ناكف هيف عازنالاذهوةميقلاب نمضيهناف لثمهل نكي ملاذالوتقملا

 نابهنعءبيجأو د_حاو ىنعم ىلعال اهجز وهال حاولا ظفالا نال كل ذكروصلارئاس ف نوك,ن أب جوف
 اهمءافتك الا بجوةميقا!الااهتياعر نكمل ناو ناكمالا ىصقاباهتياعر ب حيف مواعم يمأةلئامملا ةةيقح

 نامزأوىت-ثنادلب فاومكح ةباحصا!نأةقلحلابةلئامملارابتعاىف هقفاو نمو ىفاشلاةحوةرورضلل

 وهوةرقب شحولارامج ىفاومكحو ةندب ىواستال ىهوةندبب ة ءاعنلا فاومكسفس معنلا نم للاب ةفاخم
 ثيح نماهيشديصلا نم برها« ىلا اورظناا هنأ ىلع كلذ ل دف شبكب ممضا| ىف فذكوةرقب ىواسيال
 عوب ريلافوةاشسبضلا فول خس ب رالا فوةاش ىظلا ف بجي ةميقلا او ربتعب /وهباومكغ ةقلحلا

 ريطاا نمهاو-امرةاش قاوطالاتاوذوىرمقلاو تخاوفااكردهوبءاملكوة.اجلا فسح وةرفج

 ىور وةاشب مرحلا ماج ىاكحا مهما سارع نباو ناهع نءىوروهيف برص ىذلا ناك-لا ىفةميقلاهيفف
 ىلاعتهلوقو 0 ةرف عوب رباا فوقانعب بنرالا فوزنعب لازغلا فو شبكب عبضلا ف ىضق هنار مع نع

 ميدو -2املهأ نمنالدع ناملا هنالجر ديصلا لق ىفءازلا << نعي ( مكن ملدعاوذهبكحي)

 ءاج نارهم نب نوم. .لاقدب ناك معنلا نمهبءايشالاه.شأىلانارظنيف نيهمةةانوك نأ ىتبنيو
 ىبارعالالاةف سعك نبىبأر كب و بأ لأ فاذكواذكديصاا نم تهدأ ىنالاقف قيد كلارك ىف ىلا ىنارعأ
 لد_ءاوذدب < ىلا عتهنلا لاق كلذ نم تركن امورك و بأ لاقف كري_غلأست تنأو كلأسأ كتينأىفا
 ةرافكتلانا ىنعي ( ةيعكبلا غلاباي ده ) ى اعدل ]وق رود كانرمأ ئثىلعا:ةفئا اذاف ىحاصتر واشف كم

 دب رأا.ةاوةبعك عفت يم تدب لك ىمست برعلاو'ه عافت الةيعك ةيعكلاتيمسوةبعكسلا ىلا قاسي ىده
 جي ايف غوابلا دارا اوهو مرا ف مقياس اطايق الماه دنعر ةبعكسلا ىف عقبال ذلا نال مرحلا لك ةبعكعلاب
 ءاش ثيحهب ق دصتي نأ هلةغي:- وب أل اقو ىفاشلا بهذم اذه مرا نيك اسم ىلع هب قدصتت وةكك ىدطا

 وبأوكلاموىفاشلاب هذ (امايصكاذلدعوأ نيك اسمماعطةرافكوأ) ةبعكسلاىلاىدطا لصواذا

 ناتي اوراصهو ىرئرقللا منا ةف.ذح ىلأ ب احصأ نمرفزو دج لاقوري خال ةبآل هذه ىفوأ ةلكنأ ىلا ةفينح
 قدصتو عنلا نملثلا جيذءاشناءايشأ ةثالث نيب ريخضوهف لثمدلا ديص لتقاذا ىفاشلا لاق سابع نبا نع
 ءاش ناو مرا نيك اسم ىلعهي قدصتي ماماعط مهاردلاو .هارد لئلا موقءاش ناو مرا نيك اسم ىلع

 نيلوةاكناتاوردجأ نءواموب عاص فاصأ لك, نءموص.ةفينحوب أل اقواموب ماعطلا نم دم لكن عماص

 عاص صن ردقمةفي:حىلأ د:عودملاب ردقمىعفاشلادنعف مويلا ماعطب ردق٠موصا! نال ملا هذه لصأو
 هذهد_-ني.عتىفرايخلا نأىلاءاهقفااروهج بهذو نيك اسمالهيف مفنال هنالءاش ثيحم .وص!انأهلو
 رييختلا ىلء ةثالثلا هذه دح ًاهياعبجوأ هللا نال ةرافكسلا هيلع بجو ىذلد._هلا لئاقىل'ءايشالاةنالثلا

 ةبآللا ىف ىل هت هللاريخ 5ك موصي 1

 انايب ممنلا ندم ناكف
 قةمرقلاب ى :رتشا ا ىدهأل

 نالريسختلا هوجودحأ
 ىرت_ثاوديصلا موق نم

 دقفهادهاف ابده ةم.ةلاب

 معنلا نم لن ام لد ىزج
 قىذلا ريبخالا نا ىل-ع

 ىدطإب ىزج نأ نيب ةبآلا

 موصلاوأ ماعطلاب رفكي وأ

 رظنو موقاذا ميقتياسكا
 ةبالثلاىأ ميوقتلا دعب
 ريظنلا ىلا دمعاذاامافراتخم
 نمدهد>و بجاولاهلء+و

 ايش ناك اذافري. خر يغ
 رب مدا يح موت هلريظظنال

 هيفؤ مايصلا او ماعطأا نيب

 ىلا ىرئالأةبالا فامع وين
 ماعط ةرافكوأهلوق

 كلذلد_عوأ نيك اسم

 نبا رثخ فك اناذ

 ليبسالو ةثالثلاءاي_ثالا
 (ايده) مي وقنلبالا كلذرلا
 مك ىأهب ىف ءاطا نملاح

 غلإب) ىد_طالاح قدي

 نالايدطةفص (ةيعكلا

 ىنعموةيقيق> ريغهتفاذا

 عذبنأ ةيعكلا 4غولي

 هبقدتلا اماف مرحلاب

 ىفاشلادنعو تن ثيل

 وأ) مرملا ىفهللا هجر

 هذهو ىناشو ىف دم ةفاضالا ىلع ماعطةرافكوأ ماعط ىهىأف وذ ادتبمربخوأةرافك نملدب (ماعط) ءازج ىلع فوطعم(ةرافك

 لاقنيعلار سكب ؛ىرقو (لدعوأ) ةضف نم مناخ ىأةضفمتاخ لوقت (نيك اسمإ) ماعط نمةراف كوأ ل يقهناكفاذملا نب بل ةفاضالا

 كلاب كمالغل دع مالغ ىدنعلاةبلجلاال دعهنموهذج نموإ”ملدعلاو ماعطالاو مو هلاكهسنجريغ نم ئلالداعاملدعلاءارفلا

 ةراشا(كلذ) حتفلاب كم الغل دعوه لق هسنج ند نكي /وهتميقكهتميق نادب ران اف«سنج نمناك اذا
 نيمكحلا ىلا هللاهجر دمحم دعو لتاقلا ىلا كلذ ىفراي + اوالج هلم ىف
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 ىخنزي م (امايصإ) ماعطلا ىل



 نايباوأ ديص لكمرحالذا ضيعبّال نمو لعب لام ملعلال لعام ىلع د معلا ن٠ لعامراهظالننا نءوهوربتخ وابي ىنعمو (مكحام روكي ديأهلانن
 ىلع «بيثيلدجوب هناهدوجو لبق لعب ناك 6 ادوجومدايطصالا نععانةمالا هن تاخلا فوخهللا ءءء (بيغ ابهفاخ نمهللا لعل ) سنحلا

 هنارلعيا ديصاا نم ئشب هلوق ىف لاق ( مبا أب اذع ولف ) ءالتبالا( كالذ دعب )داصف 550 (ىدةءانذ )هيف «ءاعىلءالوإ

 1 ماظعلا نكفاا نمل
 ىلاءتهلوقو هم ريزانخوةدرقاوخسف تبسلا باحصأ مهءبموءالتبال ةلام ىفًايسش او داطدإ رفرسر 2001111

 رج ل ثم ديصاارابكىنعي ( محامرو) ديصااراغص نمر في نأردةيالامو ضيبااوخرفاا ىنعي( مدام د) || * 1 ا
 هبةثلا ىلتيي هريخ_صودي هلا ن.فيعضلاوهكحامرو عك ديأ هلاذتهلوق ف سابع الاقو اهوحنو شحولا 5 0 0
 وهف هماعدق هنافهنلاىربل ىأ (هللارلعمل) هوب رقي نأ هلل مهاهنف مهيدياب اولاناؤاشول ىت> مهمارحا ىفهدابع ا ديلا 4
 وهليةوفئاخلا ف وخوهو مولءملارهظيلهانعم نيهوربتخلاةلماعم كلماعي ىنعملاو لزي مل لاع ىلا عت هنالز احن م : 0
 قداطصيالؤو ريو هللا ف اح نم ىنعي (بيغاإهفاخم نم) هللاءاملوأ ملعيل ارب دقتااو فاضملا ف ذح بابن« 0 8 أ

 (مياأباذعهلف) ىهنلادعب مازحالاة لاق داصف ىنعي( كلذدعب ىدتعا نذ) ىهناادعب ايش مارحالاةلا || ل“ تح دل عج ف حدرت
 ىنب رسفلاارثك ١ لوقاذ_هووبايثباستوادلجهنطب وهرهظ مجوب ن أوه سايعنبلاقاين دلا ىف ىنعي || ن*ل ا ىل-ع بصنلا
 لجوزءهلوقو ف نينمؤلا نمةفئاطامهبا ذعدهثيلوهلوقوهوابا ذعدلجلا ىمس دقدنالةبآلاهذهىنعم || اتفقت لعاف اريمض
 ليقوةرمعلاو جحلابن ,ومر# متنأ او ديصا اولقتالىأ ارح عج(مرح متتأ اوديصاااولتقتالاو:م[نيذلا اهمأإي) (ادمعتم كنمولاف نءد)

 زوجالف ةبآلابن ادا صام ليقو مرا لخداذا مرحأو ءارحالادقعاذا مزح لاقي مروا لوخدهنمدارملا || ىالعافلاريهض نملاح
 اذهراص من مرحوهو لتقف ش-وراج ىلعد_ثرسإلا ىفأ ىف ةبآلادذطتازئ مرحلا ىفالومرحلل د يصا!لتق || ناانلاعوأ همارحالارك اذ
 كونا وح لك ديسلادا مملاوم را ىفالوامرحم مادامهل ضرءتلاالو ديصا| لقفز وجالفاماع كلا هيلعولتق مرا هلتقيام
 نكي موأالوك أمناكءاوس شحوتمناويح لكوهةفينحوبألاقو ىفاشلالوقاذ هو محالا لوك أم || «مارحالايسان هل -ةقناف
 (ق) ّنهلتقزاجاف قساوف سخخ ع راشلا ىنتة-او كلذوحنو أاروأاعبس لق ن«ىلءنامضاا هدنءبجيف || نفي وهوا ديصروأ

 بارغلا حانج نهلة ق ىف مرحلا ىلع سيل باودلا نمسج لاق ٍلسوهيلعةنلا ىلصهتنالو سر نأ مع نب نع || اا ئاخسوهف ديصإ سبل
 ماوحالاو مرا ىف ّنهلتق نمىلعحانجال س+خ ةباورفور وقعلا باكلاوةرأفلاوب رق لاوةأد حلاو || مممةبالا ىفدمعتلا طرش
 ىف نلتقي قساوف نهاكب اودلا نم سم لاق م .وهياعةللا ىلدهنبال و رن أ اهنء هللا ىض رةشئاعنع (ق) مارحالا تار ول نأ

 رك ذو مر حاول! ىف ن اتقي قساوف سخ لك وروقعل باك-ااوةرافلاو برقعلا اوةأدحلاوبارغلامرحلا | أطمخلاودمعلا ابق ىو

 لاقروقعا!باكلاوعقبالا بار غلاوةرأفلاو بر قعلاو ةيحلا مرح لا نهلتقيسج لاق ىفاسناةياورفوهوحن || دمعت نوفةبآلادرومنال

 ثيد#لاناللق هبللك ؤيالام عيجاهيلعىفاشلاساقو رقعي راض عبس لكر وقعلاباكلاةنبيعنإا || ىفيط نءهنأىوردقق

 ىنعمىفالو عابسلا ىنعمف لخديالري طاهضعب رةلئاق ماوهاهضعب وةب راض عابساهضعب ءايشأ ىلع مشي || شدو راج ةيديدحلاةرمع
 بهذو ا هيلع بترودو ربتعاف لكلا عمجي لك الاب رحتومحالا ثبختمناويحوهاماوماوهلا || لتةؤرسبلاوبأ هياعل مخ
 فتالااهيلعاواقوث بدلا قةروك دملانايعالا الاه لك ؤيالاملك فءاز+ ا بوجوىلا ىأرلا باهسأ 0 ( كنا هلليقف

 ىذلاوهدي زنباو نحلاودهاجلاق (ادمعتمك:مهلتق نءو) ىلاعتهلوق ف ةرافكميفاوبجويلف || ولو نري و 00
 م )0 اا ارا ارحل نان عمل | لدقسعتي الد اودمعتلا لشفلالا

 مارحالارك ذعملتتلا دمعت ن اوءازجلابهيلع < روه+او سابع نب الاقو ةرافكك هلنوك<نأ نءمظعأ 0 اظماغتال 37 قدم

 ءازخلاب وجو فدمعلاكوهفهباصاف ىرلايهريغدصق نابأطخ ديصا| لتقاذاامأءاهقفلا ةماعبهذماذهو 6 ا 5
 تقل ا ىنعياطمخلا فةن_سلا ترجو دمعلاب نآرقلالزن ىرهزلا لاق ءاهةغااونب رسفملاروهج بهذموهو | .: رب 0 3
 ءازخل) هبذخؤيالذاشلوقاذهو أ شأط خا ف ىرأالري.ب نب ديعسلاقو ءازجا بوجو ىف دمعتلاب ئيطخما ع ا :

 0 0 308 1 0 ترض فام لممءازذم :
 000 0 ااا ا لاك زالاولتقا لشمرعنلا نممازجةيلعف ىنعي .(مغنلا نملتقاغلشم | يو اةلئامملاهذهىفا وفلتخاو دحاوهمشلاو لءملاو لّتقام لم عنلا ءرمءأ دحهشلعف ى لا ءوملةقام ل ثم 2
5 . . - . 0 
 ةقلخلاب معنلا نمى دون انيب ريخ ىدط نع هتميق تغلب ناف دي ٌُتِي> موقي ديصلا*.قوهو ديصلا نمل فام

 معنلا نمنوكيلوتقملاذا تق ىفربمضلا نم لاح( معنلا نمإلدب ز برض نم تبع لوقت اك يضأ مثل دقام لثم ىزجي نأ هيلعف ىأل تقام لثم . ءازخ هل صأو ,هربغةفاضالا ىلع ل ثمءازخ- سم اكسف معنلا نءريظن لدجوب ل ناف معنلا نموريظن هلشم ىلا« ةنناامهجر ىيفاشل ودمت دنعواوب نيكسم لكماعط نءماصءاش ناوهريسغ ََن اعاصوأرب نم عاص فصن نيكسم لك ىطعةاماعطهمءيقب ىرت_ثي نأ نيب وديصا!ةميقهته قام



 هى
 كة ب(ب؟ب٠؟٠]1ك 6 ب6؟6؟6؟96؟ ح66 ييححييييصح_ح حساس 7

 ةالصهلهّنلا لبقي نل داع ناف هيل متنا بان بات نافاحايص نيعب رة الص هنن لقي ملداعناف هيلعهتلا باتبان |
 هيلعبتي ل باتنافاحام د نيعب رةالصهلهنلا لبق, لةعن ارلاداعن اف هيلعهندلا بات بات ناف احابص نيعب رأب
 ثيدح لاقو ىذمرتلاه جون ًارانلا لهأ دي دصلاق لال ارهنامو نجرلا دبعإباياولاق لاب اره نمهئلاهاةسو
 اهعئاب واهنقاسواهم راشو رن هللا نعل ر-وهيلعةللاىلص هنا لوسرلاقلاقهنعوىفاسنلا هجرشلأو نسح

 هللا اوعيطأو) لجوزءهلوق 3 دوادوبأ هجرته يلاةلومحلاو اهلل احواهرصتعمواهرصاعو اهعاتبمو

 ىلصهللالوسر ةفااخمو هللا ةفل ك#اورذحاو ىأ (ًاورذحاو)ه: عم اهنوهب ؟سمأ امف ىنعي (لوسرلا اوعيطأو

 امتأ اوماعاف)ه نعم اهنوهبك؟سعأامع متر عأ اف ىن .٠: ( متياون ناف) هن عك اهنودن 5م أامف لسوهيلعهنل

 ببسي كنا اوماعافلاق هناكهيهنو هللا من ع ضرغأ ندب د هنو ديعوا ذهو (نيبملا غالبلا اناوسر ىلع

 تاحلاصلا اوامعواو :مآنبذلا ىلع سيل) ىلاعتهلوق و طخسلا اوباذعلا متقةحتس ادق كضارعاو كيلوت
 نوب رشا هو سو هيلع هللا ىلص ىبنلا باحتأ نم سان تام لاق بزاعنبءاربا ن نعةبآلا (اومعطاهف حانج |[

 اهنوب رشي معواونام نادال اناتكابغل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا بامعص أ ن.سانلاقرجنامب رحل زئامافرجلا

 ث.دحلاقو ىذمرتلاهجوخأ ةبآلا اومعطامف حانج تاحلاصلا اول_عواو:مآ نيذلا لع سيل تازنفلاق

 رامي رن لزنا ار جنانوب رشي مهوأونام نبذلا تب ار أهللالوسراياولاق لاق سامع نب نعيم نسح

 ثيدحلاقو ىذمرتلاهجرتأ ةبآلا اومعطامف حانج تاحاصلا اوا_#عواونمآن يذلا ىل عسل _

 امفمهماعمئاالو .جرحالىأ اومعطامف حانج تاحلاصلااوأ_واو: مان بذلا ىل سبل ةبآلا ىنعمو نسسح

 ءامالوازبخ معطأ /لاقي ةبيتق نبالاق مي ردحالا لبق ةحابالا تقوفرامقلا لام نماواك ًاورجلا نه اون رش

 ادربالواخاقت مطألتئشناو ه م اوسءاسنلاتمرحتششناف رعاشلالاق امونالو
 ىنعي (اون 0 هيلع مرحاماوقت |ليقو كرمشلا اوقتااماذا ىعي ع ااماذا) مونلادربااوءاملا خامل

 رسيملاورملااوقتا ىنعي ( اونمآواوقتا مث ) تاحلاصلا لمع نماودادز او ىأ (تاحلاصلا اولمعو) هلوسرو ةنااب

 هيلع حانجالهنا مب رحشلا لبقاهب رمشي وهو تام نملاح نعارا.خاف والان نوكتاذه ىلعف مي رحتلادعب

 ىف مهيلع مرححام ىنعي (اوفتام) اهع رحتب نا_؟الاواهماقتاباو يمأو مب رحتلا دعب تب نلباطخ ةيناثلاو

 تلاائلاب و اهيلعةموادملا ىفاثلاب وىو تلا لعف لوالاءاقت الابد ارملا لل قو لمعلا ىنعي(أوسحأ او) لبقتسملا

 ناميالا ىلع ثملافةغاامااوديك اتلارب ركسلا نمد دوصقملا نايف وهلا نا سحالا مض عم لظلاءافتا

 ناسمالإب هيلا نيب رقتملا بحب ىلاعتهنا ىنعي ( نينسحملا بحب هللاو) ىلاهت لاق مئامهيلا ناسحالا مضو ىوقتنلاو

 هذهنال ناسحالاو ىوقتلا ونامالا ىلعمط حدم وءانثاذ_هوناس>الاوىوقتلاوةحلاصلا لامجالاو

 نيذلا ىلع سيلةبآلا هذه تازنا1لاقدوعسم نب هللا دبع نع( م)اهالع أ وتاجردلا فرش نم تاماقملا
 ةانعم و مونم تن أى لبق لس .وهياعةللا لصةننا لوس رلاقةبالارتسآى لاا ومعطامف حانج تاحلاصلا اول عو اونمآ

 ىوقتااو تاحلاصلا اولمعو اونمآن بذلا نم ىنعي مهنمدوعسم لل انادليق رو يلا لمتلا لؤسرنأ

 ةيدي دحلا ماعةبآلا» ذه تازن (ديصاا نم *ىشب هللا كنولبيلاونمآ نبذلااهمأإي) ىاعتهلوق ف ناسحالاو
 اهديصو اهذ_خاباومهفاهترثكن م مطاح .ر ىشغت شو>ولاتناكذ ةديصلإب هللا مهالتباف نيم .رحاوناكو
 متعاطن رربتخيل ىأمسقلا مالكن وابياى مالا ةبآلاهنلا <نولبيلاونمآ نيذلااهمأايةبآلاهذهدهنبا لزناف
 ديصلادارألبقورحبلا نودربلا ديصب ىنعيديصلا نم ئذب ربتخاةلماعم <-لماعي ىناعملاو كتبصعم نم
 اهدنع لزتىنلاماظعلا نتفلا نمةنّفب سيلوهنأ معيد يصلا نم ئشب لاقا م اولالحالا نود مارحالاةلاح ىف

 له-_-ءالتباوهاو حاورالاولاومالالذبب ءالتبالاك اقاشابعص اهيف فيك نوكيو نيتب املا مادقأ

 ووحز لواوظعون ل ناك هيلع
 اوعيطأو هللا اوعيطأو)
 اونوكو(اورذحاو لودسرلا

 اذا مهنال نيعشاخ نإ رذح

 ىلارنملا مهاعداورذح

 لك لو ةئيس لكءاقتا
 نع ( ميل وت :ناف) هع

 ىلع اعأ اوماعاف) كلذ

 ىأ (نيبملاغالبلا الو سر

 اورضنم مكنا اوماعاف
 تاك , امهناللوسرلا كيلوت:

 تايآلاب نييملا غال_بلاالا

 ناح فن أ ررضاماو

 هومتفلك امج مضرعأ

 نمايش ىطاعن نميف لزنو

 ميرحتلا ل مقرسسملاورجلا

 امف حانج تاحلاصلااوامع و

 4 اوب رش ىأ ٍ(اومعط

 لام نه اولك أورجملا

 اذا) امهع رحئليقرامقلا

 (اونمآو) كرشلا (اوقتاام
 (تاحلاصلااول_.عو) هلل

 رجا (اوفتام) نامعالادعب

 )ٍ رحتلا دعب رسيللاو

 )اهي رحتب (اونمأو)
 وأ تامرحملا ارئاس (اوقتا
 ىناثلاو كرششلا نع لوالا

 نع كائلاوتامرحلا نع

 (اونسحأو) تاهبشلا
 بحي هللاو) سانلا ىلا
 مهالتبا الو (نينحما

 هدب دخلا ماع دي_هكابةللا

 مهدنءرثكو نومر< مظو
 مطاحر ىف مهاش غب ناك( كي

 هديص نم نونكمتسيف
 مهحامربانعطو مهيديإباذخأ

 اوسكنيذلاهبأب) لزن
 ديصلا نم ئئثب هللا كتنوابيل



 رخلاميرحثذك أ(نوحلفن كلمل)
 ديامكر هاب راش تيدحلا

 اسجر ام_عاعجو نئولا
 قايالونطيشلا لمع نم

 سصمأو تصلا رسثلاالا هم

 باذتجالا لعجو بانة جالإب
 ناك اذاوحال_ِفلا نم

 نما اهداف تايسنالا

 دي ريامنا)اراسخ تاكترالا
 م مقوي نأ ناطيشلا

 رجلا ىف ءاضغيلاوةوادعلا

 نعم دهب ورسيملاو
 (ةواصلا نعو هللارك ذ

 هيي
 عوقو و هولاب ولا نم

 نيب ضغابتلاو ىداعتلا
 رجلا باحصأ

 نءدصلا ن.. هيلا نايدؤي

 ةأعا ع نعو بارك ذ

 ةداملا ضخ داس تاقرا

 اهتجردةداي زارك ذلا نيد نم
 ةالصلا نعولاق هناك
 رجل ا مجا ءاو اصوصخ

 مالزالاو باصنالا عمرسسملاو
 نالارخ اههدرفا مئالوأ

 امنا ونينمؤملا عم باطحلا

 هنوطاعتي اوناك اسمع مهاهن

 رسبلاب بعالاورا برش نم
 مالزالاو باضالارك ذو

 رسيملاورملامي رحتدك أتل

 نماعيج كلذ ناراهظاو
 هناك كرمشلا لهأ لامعأ

 متصلا دباع نيبةنيام.ال
 مت ماقملاور-هنا براشو

 امهنا ا ءيلرك ذلبامهدرفأ
 لهف) رك ذلاب دوصفم لا

 غلبأ نم (نوهتنم متن

 (ه؟1) هيشمو ماتصالاةدابعلامهثر قوام اية اردص يح هوجو نمرمسملاو

 هوبنتجاف سجراهاكءايشالاةعب رالاهذهنالاق هنأك لك ال مماج مساهنال سجرلا ىلا دئاع هوب .ةتجافهلوق

 تي ل ا 2 22 ل |

 امئا) ىلا عندل وقوف سج رىهىتاتامرحلاهذه متبذتجا اذاحالفلا اوكردن كل ىنعي (ن وحلت كلما (
 ىورفةبآلاهذهلوزن ببّسىف اوفاتخا( رسيلاورة|ىفءاضغبلاوةوا دعاني مقوبن أن اطيشلادب ر

 ةرقبلاةروس ىىتااةبآلا تلزنفايفاشانايب رسسملاو رجا ىفانا نيب مجالا لاق باطخلا نب رمعنا ةر.سموبأ

 ([ رسبيملاور لا ىفانل نب مهللالاقف هياعتثر ةفرمع ىعدؤ ةبآلاريبك مث امهيف لقرمسيملاو رجا نع كنولثسي

 ظ رمت ىعد-ذ ىراكس متأو ةالصاا اوب رقتالاونمآ نيذلااهسألب ءاسنلاةروس ىف ىتااةبآلا تازيف ايفاشاناس

 نأناطيكلادب ريا ةدئاملا ىفىتااةبآلاتازنف ايفاشانايب رسسااورهلا ىفانل نيب مهالا لاق مثهيلع تئرقف

 انيهتالاقفهيلعتئرةفر م ىعدف نووتنم متل هفهلوقىلارسسبماو رنا ىفءاضغبلاوةوادعل مك ب مقوب

 ىورو قاسلاودوادوبأ أهجرخ أو حصا هذ - هةرسسم ىلأةباورلاقو نيقي 7 طن« ىدأ ةلمررل هجرت انموتتا

 ىتحداز مرحتن أل بق كلذوانب رسشفاناعدفاماعطراهنالا نمل جر عنصلاق هنأ نعد هس نب بعصم

 2 ورجاهملا صاقو ىنأن دع -لاقف ؟..نم لضفأ نر اصنالا تلاقف نشب رقوراصنالا ترافتفانبشتنا

 لسو هيل هللا ىلع هللا وسر دعس ىئاف هرزغف دعسٍفن اهب برضف لج ىحراصنالا نم لجر نخاف كم
 ميرحت لزن سابع نب!لاقو نو متم متن, لهف هلوقى ارسم اورو ااءااو نم نيذلاا أي ةيآلاهذه تازنف هربخاف

 رثالاىربلجرلا لعجاو<صاماف ضعبب مهطعب ثيعواولهىتحاوب رشراصنالا لئابق نم ني:ايمق ىفرخلا
 فرجا مب رحت ىلاعتهنلا لزناف نئاغذ مهمولق ىف سبل ةوخا اوناكو أ نالف اذه ىف لمة لوقيفهتمو ههجوب

 دب ريامتا ىلاعتهلوقف ةبآلاري_ةنامأو نووتنم متن, ل هفهلوق ىلارسسملاور ملا اهنا اونمآن بذلااهمئايةبآلاه ذه
 رامقلاو رجلا برش ناطيشلا ككل نب زبامنا ىنعي رسسيملاورملا فءاضغبلاوةوادعلا نيب مقوي ن أن اطبشا

 لب زتاهئالر للا برش بيس ءاضغبل وةوادعلا كني عقوي نأ ةداراٌمكل كلذ نس ورسبملاوهو حادقلاب
 اهم راش نيب ءاضغيلاوةوادعلا عاق. !ببس كلذوةلتافملا ىلا كلذ ىضف أ ام رو شحعفلابم اكتيفاهم راش لقع

 هلامىلارظنياييلساني زح دءةيفرمقيفهلامو هلهأ ىلع صاب ةيلهانلا ف لجرلا ناك ةداقلاققف رسسملاامأو

 روظفهقلخ حاصبيا لعأ تلاوه _يفام مدقتو كلذ نعهنلا ىهنفءاضغبلاوةوادعلا كلذ هثرويف هريغدب ىف

 امهيفواين دلا ماب قلعتب امفاذهو سادلا نيب ءاضغبلاوةوا دعلا عاقب ا ىف نامظعناببسرمسملاو رونا نا كلذب
 نءلغش رجلا برس نال (ةولصلا نءوهنلارك ذ نعم دصإ و )ىل ءتهلوق ىهو نيدلا ىماب قلعتت دسافم

 رجلا عجم تلق نافةالصلا نءوهللا مو نءهبحاص لغثي رامقل كلذ كوةالصلا لعف نءوتللارك ذ

 نينمؤملا عمباطخلا نال تلقةبآل هذهىفرسسإ لاورهل ادرفأمث ىلوالا ةباالا ىف ءالزالاو باصاالا عمرسملاو

 مال زالاو ياصتالا مشان اورامقاببعالا ور! برش نءمويهندوصةملاواونمآن يذلا اهيا ىلاعتهلوق ليادب

 رسيملاور لا برش نعىبهنلاةبالا نمدوصقملا ناك امافرسسملاورجلا 2 2 لك ان علاوات

 ىمالاءانعمو مايفتساهظفل (ن روهتن مث أل هف ) ىلاعتدل وقوف لعأتللا اوةيالارخا فرك ذلابامه درفأم 2

 ىلت دف يق هنأك بطال وحب ر أرسلان لاعتالب ىهنإ غلب أنم انه واوبتتاىأ

 مناك هيلع تنك امىلع مت: مأر ومالاهذه عم نوهتنم من أل هف عناوملاو فراوصلا عاونأ نمامهيفاممكيلع

 مانصالاةدايعبرسسيملاور خا نرقىلاعت هللا نالر نا برمث مير حت ىلءليلدةبآلاهذه ىفواورتج زم: لو ءاوظع ون
 دوج لا ةانعمو نوبتنم من ألهف لاقوامهمانتج ا دنع حمالفلاب دعووا مهب -ةلصاخلا دسافملا عاونأ اددعو

 نيحيحصا|ىف هاجر مار وهفركسأ بارش لك لاق )سو هياعهنلا ىلص ىنلا نا ةشئاع ثيدح نه حمص
 رشعهتس عسانا كي رحتاابقرفلام ار ل ندمت قر فارع ًالمدوادوبأو ىذمرتلادازو

 ا ا --- رم نبا نعالطر

 ن.متك امىلع متتأ من وهتنم فراوصلاه ذه عم متن لهفرجاوزلا»فراوصلا عاون أ نمامهيف م يلع ىلت دق لبق هناكدب ىهنيام



 دا ا اعلا م

 ةرمشع عطيام لطفوهتلءاوهمو:هلايعتوقو هنوقد دنءناك اذا ىفاشلالاق مايأةثالثمارص هيلعف ىنعي مايأ

 ذر

 مايصلاهلزو< ةفينحوب أل اقو مايصا|هلزاج ر دقلا !ذهه دنع نكي م ناو ماعطالإب ةرافكلا هتمزلنيك اسم
 ماص نيمسرد د ملاذا نسل !لاقوامداعهيلعةاكزال نه «لعذ: اك زله ؤبحتام لاما ن.ءهدنع نكي ملاذا

 0 نيعلاةراذكع نعما مصلا ىف عيان !بوجوىفاومناتخاو ,عاردةئالثرعب جن ديعم لاقو

 ةداتقوء اطعو سواطو دها2و سابع ن !لوقوهول تقااوراهظل !ةراذك 1 ىعاسايةديقمباحل| عملا

 ءاشناف نيعلاةرافك فوعباتم دتاا سجال ىناثلا لوقلاو عفاش ||ىلوقد حو دجأ أو ةفينح ىأب هدموهو

 6*8 ا! ةلةملاو ىفاشلل ىناثلا لوقا اذهو كلامو نسحلالاقدب ولذفأ عباتتلاو قرف ةءاشناو عبات

 - ي رخال

 ا اوقفتاوةمنلا لهأ ]ىلإ اهفرصةفب ءاحلولا نود ل 20

 ىلا موق بهذف ثنا ىلع ةرافكلا يدق: ىفاوفلتخا هي ةعبارلاةاثالاج زوج الةمذلا ل هأ ىلا ةاكزلا

 رفكيلفاهنماريخ ىأرف ني ىلع فلح نملاق سوه .اعهللا لعةللالوسر نأ ةريرهىفأ نعىورامل هزاوج

 هللا ب صهللال وسر لاق لاق 5 هرهس لإ ند رلا دمع نع (ق) ىذمرتلاهجرخأ اريخوهىذلالءفيلو 4: هع نع

 تع 1ةءسمريغ ن هك 1ناواهيلا تلكوةلّئسم نع كك نااهئافةرامالا لأن ال نجرلادبعاب سو هيلع

 نااورعلوقةاذهو كن :يع نعءرفكو ريخوه ىذلا تأفاهماريخاهريغترأ ارف نبع ىلءتفل>اذاو اهءلع

 ا لا ع ع 0

 ا ماعطالا نعد ةمدنتامىلا راش (كاذ) 7 |وقو 3 ثنحلا ىلع ةرافكلا دقت وحال

 نيعلادرجمب بجئالةرافكعاا نال مت ةدحو ىنعل (متفلحاذا<نامم اةرافك ( زحملادنعءموصلاو - ءلاوأ

 ثنحلالبقو نيا دعب لب زوحبال ١ يول لم رانكتلا قالا ةراشاهيفو نيعلا دعب ثنا, بجتامنا

 ءىبهلاهيففك_:اعأ اوالق ىنعي (مكنامبأ اوظفحا و) مدقتاك

 متفلح اذا ثنحلا نع كنا أ اوظفحاوةبآل ىنعم ف ليقو فاحال هنابهفصو#هنيعل ظفاحايالألا ليلق ©
 لب  لضفالاف كلذ ىلع فا- نافهوركم لعفوأ بو دنم كرت ىلع فاحيرلا ذا اذهوريفكستلا ىلا اوجاتحت المل

 ناهثلاو ىف الاق مو هيلع هننا سها لورا ىرعشالا ىسوم فأن ءىورارفكو هسفن ثنح ناىوالا

 نيصحتصاا ىفهاجرح ًاريخوه ىذلا تننأ اوىنيع نءترغكالااهنماريخاهريغ ىرأف نبي ىلع ها> ال تهاءاش

 نيد كلذك منن ةحاذإ<ناعأةرافك م 1 نيب مك ىنعي (هتايآ مل ةنلا نيب ,كلذك ) ىلامتهلوق ُُه

 كاني أيام ١ يبا سن تسعي( نورك جل تت 3

 ايطالالسشاك ةزر اماواك لوقو كالا لح اما 1 -- نقاب لع ما امل

 تاييطلاةاسىف نيلخاد ريغرسسملاو را نا ةبآلا هذه ىف هللا نيب مهدنع_آطتسياممرسملا اور !تناكو

 ةروسف شري سفن م دقت دقورامقلارم سملاوهاطغو ىلةءلا صاخام لكر جاو تامر لة ج نماره لب تزالحلا

 اوناك ىتااحادقلا ىه مالزالاواهد_:عنوحذب وةدايعالامتومص: :اوناك ىتااةراخل !ىهباصنالاو 0

 نمىنعي(نا طيشلال مت نم م) ردقت ملا ثيبخلائ كلاةغالا ف سجرلاو كال ذريسف: م دقو اهم نومسق <

 رعاشلالوقهنمو فاما ةرثكن

 قريمضلاو هئمأ. .ناجاون وك ىنعي ( هو. ةتجاف ) هيدب لمت ن هاه ادارملاسدلوأ لاك اياهثاعدو ه5 0 1

 2 2 وم عجم ل ومع نع ص صوب وع جدع ع دعم دفع د موسم عم ص م سب :جتس صو جم تمس مص مج يس ص ع مي يس جب م مس 2 عي ع حس حجل

 ةرافك ) روك ملا( كلذ)
 متثن-و ( متفلحاذا<_اعأ

 عوقول ثنحلارك ذ كرتف

 بال ةرافكلانإب علا

 زج ملاذإو فاحلا سفنب

 تنل نتف” زيفككللا

 اوربف( مدا اوظفحاو)
 نك ملاذا اوثنحتالو اهيف

 اوفلحالووأ اريخ ثنحلا

 كلذلثم(كلذك لالصأ

 (هنايآوك-!هنلا نيبي ) نايبلا

 ةناككأو هّدعب رش مالعا

 تمعن (نوركشتكلما)
 ميلع له رمكماعيايف |

 نبذلا اهيأي) هنم جرا

 (رسيملاو رمل امنا اونمآ
 (باضاالاو) رامقلا ىأ
 ديعتف بصنتا منال مانصالا

 حادقلا ىهو (مالزالاو)

 س# (سجر)ت سم ىنلا

 لمعنم)رذقتسم ثيبخوأ
 لمح هنال (ناطيلا

 ريمضلاو هلمع هناكف هيلع

 ىلاعجرب (هوبذتجاف) ىف
 ناطيشلا ل تى لاوأ سجرلا

 لارا رك دل لوا
 ليقهناكف وذا فاضملا

 رسدملاو سحللا ىطاعتامتا

 سجرلاقاذلو



 (نيك اسمت :رشع ماعطا)

 مويشعب و مهيدي ن أوه

 قب رطب مهيطعي نأز وحب و
 ياا لكلوهو كيلقعلا

 عاصو ارب نم عاص فصن

 رك نم عاضوأ ريعش نم

 هللاه جرى فاثلادنعو

 نم) نيكس لكلادم
 (ميلهأن رومعطتامطسوأ

 ذارب نمءاشعو ءادغىأ

 عم تارم ثالث ءسوالا ش
 نم 0 ىلدالاو مادالا

 (مهتوكوأ) ريعشوأ رع

 ىلعوأ ماعطا ىلع فطع

 هؤجوو طسوأ نم لحم

 ها

ي ( مكلهأ نو .عطنام طسوأ نءنيك اسءةرسشءماعطا) مثنحاذااهودقع ىتلا كنا ةرافكف ىنعي
 ىنع

 ءادأ قلدعلاب هللا ىماف مهءاعرتمتب نه مهنءودل هأماعطإ ىف فرس نم سانلا منال كلذ دصقأ نم

 دوجوملاًادرأ نم نعلا سس+الودوجوملا ىلعأ نما. !اغنوكيالفةمقلا ىف ط_سوالابدارأ ل يقوةرافكلا
 ىلعف لضف أ وهف ظسوأ هللا باد كى ئيث لكس ابع نب! لاق لذفالا طسوالاددار أ ليقو ةميقلا ىف طولا لب

 نومعطناكىأ طسو ألح ىلع فوطعمو* (ممتودكوأ)هإذفأو ؟يلهأ نومعطن مريخ نم ىنعملا نوكياذه

 ىنعإ (ةبقررير غوأ) ةوسكلا طسوأ نم مهوسك اف كلذك_ف <لهأ نومعطتام طسوأ نم نإك املا

 صخشلا ةإ-جدارملاوةبقر قتع
 عونلاه عاونأ ةعبرأىهوةرافكلا نايبىف ة«فلرالا ةلثسلاالع لثاسمهيفو يي ةبآلا كح ىف لا صفإلا

 موق بهذف نيكسم لكل عطيامر دق ىفاوفاتخا و نيك اسمةرمشع ماعطا ب جيف ماعطالا ةرافكسلا نم لّوالا

 بلاغ نم ىدادغبلاب تلو لطروهو مل...سو لع هللا لص ىنأا دع ماعطا] نم دم نيكسم لكل معطي هنأ ىلا
 بيسملا نيديعسلاقهب وتب اث نبدب زو رمع نباو سابع نب | لوقا ذهو تارافكلارئاس كلذ كودلبل اتوق

 ةثاعو لعور ع نعىوريو ىىفاشلاو كلام بهذهيلاو ن_سلاوءاطعو راسإ نب نااسو دم نب مساتااو |

 ةطاحلا نم مطأن اةةينحوبأ لاقو قارعلا لهألاقهب و اص فدنوهورب نم نادم نيكس. لكل ماعوهنأ

 نبدج أ لاقو د_هاجتوريبج نبديعسو ىخننلاو ىعشلا لوقوهو عاصفاهريغ نم ممطأ ناو عام فصنف ْ
 كياءماعادالا طرسش نموريعشا'و رقلا ل_ثماهريغ نم عاصفصنوأربلا ندم نيكسم لكلا معطي لح

 ةرافكلا ىفةمقلا جارخازوحالو كلذهي زي ةفينحوبألاقوهز ل .هادغو مهاش ولف نيك ل ماعطلا

 بحل جارخ اب <لب ةرافكتلا قزبملاو ىرقدلا جارخاالو كالذزو<ةفي:حوب ألاقو ريئاندلاو ,هاردلاك || ءاعطا نملدب طسوأ نءنا
 ىفدوصتةااوه لدبلاو

 ىطغي بوث ىهو مالكلا

 ىذررمم نبا نءوةروعلا

 ءادرو ص.ةورازا هنءهللا

 ةنمؤم (ةبقررير حتوأ)
 صنلا قال_طال ةرفاكوأ

 هللا هجر ىبفاشلا طرششو

 ىلع ىلطلل الج نامالا

 ل-قلاةرافكىف دق:

 باجياو رييختلا وأ ىنعمو
 ثالثلا تارافكلاىدحا
 اهادحا (دجي / نف)
 ةعباشن٠ ( مايأ ةنالث مايصف )

 دوع_سمناو ىلبأةءارقل

 كلذك

 تارافكعلانمىناثلا عونا « مايأةرسثع ف دحاو ني؟سمىلا لكلا فرضزوجالو ةفي:>وب أ دزوجو

 مناهيلع ع قيام ادحاو بوث نيكح ملك وسك,هنأ ىلا موق بهذفاهردق ىفءاماعلا فاتخاوةو كلا
 دهاجتو نسملاو سارع نب!لوقاذهو كلذ و<و ءاسكو ألي وارسو أ ةماءعوأ ص ةوأءادروأرازاةوسكلا
 لجرلاو كيفةالصلاهب زوجنام نيكسم لكو كن أب حب كاناملاقو ىفاشلابهذهيلاو سواطوءاطعو
 ةالصااف ىزءام ىندأوهوارامو اعرد نيب ون ةأر الواب ون لجرللدج لاقواراه واعر د نيب ونة لاواب ون
 نباو بسملا ننديءس لوقوهو ناب وثب ىرعشالا ىسوموب ألاقوءادرورازاوص.ةب رمع نبا لاقو

 قادعاب جيف قدعلا تارافكسلا نم ثااثلا عونا!« ةفحلا اك عماج بون بح ىخينلا ميهارب |لاقو نب ريس

 عيج ىف ةرفاكلا ةبقرلا قاتعاىروثلاو ةفيدح وب ازاحأو تا اراغكلاعيج فب حب كل ذكوةنمؤ.ةبقر

 لمح ىاطملاناىفاشلا هذمو لتقلاةرافكى نا الإبةبقرلا +_قهتلا ناذلّدقلاةراغك الاتارافكلا

 قتتعأولىتحقرلا ةملاسةبقرلا ن وكن نأ طرتشي و عامجالإبةراذكسلا ىفدتر ملا قاتعازوحالو ديقملا ىلع
 ءالؤد لكفهياع قتعيىذلاه بي رقىرت_ثاوأقتعاا طريب هارت_ثااد_,عوأدلو مأوأابناكم ةرافكلا ىف
 أيشقباكلام .وحن نمد وماذا رافكلاىف بتاكملا قمع أرلا باصصأ ازوجوةرافكلاق اتعاىف ىزحمال

 ىزجيالف ل معلب رضي بيع لكن مةهل -ةبقرلا نوكت نأ طرتشي وةرافكللا ف بي رقلا قةعاوزوجو |
 عوطقمو مدالاوروعالا قتعزو< و ىبطا|نونجلاالو نمزلاالو ىمعالاالو لج رلاوأ ديلا ع وطقم

 عنعةعفنإلا نم اسنج توفي بيع لكةفين> ىنأ دنعو لمءلاب رضتالاهاكبويعلاهذهن ال فنالاو نينذالا
 نم عبارلاعوالا#ةرافكلا ىف نينذالاع وطقم قتءزوجالو نيد-يلاىدحاعوطق.قةعزوجيفزاوجلا

 هتمزل نمزعاذاف ىنعي (مايأةنالثمايصف) ةرافكلاىنعي (دحيل نف) ىلاءتهلوقوهو موصلاتارافكلا

 ةئالث مايصق ىلاعت هلوقوهو مايأةثالث ماي ص هيلع بجو قتما'وأةوسكلاوأ ماعطالا نعنيعلاةرافك

 مايا

 2 كسا



 ) 5( اودعتئالووأ م رحتو ل يلحت ىف يلع د- ىذلا دخلا اوزواالو (اودتعنالو)

 رح مدا قا سر لعن ةفرحلاالااندرأ ام

 م.سدلاو محللا لك ًاورطف أ ومود ًاومانأأ اوموق قانا مانواوموتواوإ ا ًاواوموهفاق- يلع مكسفن النا

 ماعطلاو ءانلا اوموح ماوقألابام لاقف مهطخو سانلا عج م ىنم سلف ىتتس نع غر نفءاسنلا َّق 1و

 ءاسنلاومحللا كرت ىنيدف سيل هافناهرو نيسيسق اونوكست نأ مآ ت سل ىافاين لا تاوهشو بيلطلاو
 اورهعاواو وايش هبا م كر ل اي ا

 كبك لإ كلبق ناكنم كاهاغف كل مقتسإاو اوميقتساو نا مراوموصوةاكزلااوت ”وةالصلااومقأو

 ا ماايةيالاهذهلجوزع هللا لزئاف عماودلاو اورايدلا ىف مهاياقب كالتف مهما عهللادد شف مهتسفنأ لعاوددش

 بولقلااهيلا لركو سفنالااهيمتشن ىتاا تاذينالا تابيطلا ىنعن ؛مل هللا لحام تام. طاومرحتالاونمآ نبذلا
 ربغل- سو هيلع هللا ىل_ص هيباةعب رمش نأ ةبآلاهذهم لج وز ءاللا معافةذيذالا براشملاوةبيطلا م عاطملا نم

 م رحتاودقتءتالاومرحتال ىنعمو تاحايا |تابيطاا بنت نأ ىننيالهناو تابيطلا كرت نم هيلع 0

 عاطةنالاواهتاوهشو ايندلا تاذل كرئامأ ر فكدقف هللا دإ_> أ ئثمب رحتدهةّعان مناف تاحارملا تابيطلا

 اهي راومام لبان عنمالةلي ضف ريغلا وحتي وفنالو سفنااب رار ذاري غنم هندابعل غرفتلاوةللا ىلا

 بج ىمسف مسفناوبحنال وهانعمليقو مارا ىلا لالخ ااوزواهتالو ىنعي (اودتءئالو) ىلاءتهلوق 2

 نب زوالا نب (نيسلا تعالاؤا) تايبطلا ف فارسالاب اودةعتالو مهانعم ليقوءادتءاربك اذا

 هللاق زر نءنونمؤملا اهب ا واكو ىنعي (ابيطالال- هللا كف زرامماولكو) ىلاهتال وقوف مار ىلا لالحلا
 بيطااوههجو نم هنذخأاملالحلا كرابملا نبةللا دع لاق براشملاو معاطملا نم كك -اهل- ًأوكقز زرىذلا |

 ناسايعنبا : نعو ىوادت اه>وىلعالاهو 1 ياللا تالا و ني-طا كد ءاحلااماذ ىعأو ىذغام

 امحالا تبدأ اذا ىناهننالوسراب لاقف ملسو هيل علا ىل_ى ىبنلا ف ”اذلعو

 بالسن ااودتعتالو كل هللا ل ًاامتابيطاو مرمتالاونمآ نيذلااهبأاي هللا لزئاف منحللا ىلع تمرفس

 تلاقةشئاع نعهلو بي رغنس>ثيدحلاقو ىذمرتلاهجرخأ ابيطالال هللا 5 ز راماولكو نب ددعملا

 هلع للا ىلصهلل الوسر ىت لاق ةرب ره ىفأ نءهلو ل «اوءاول بح لسو هيلدا ىلدةنبالوسر ناك
 هللا لصهلنالو-رىلا بح عارذلا ناك امةشئاع تلاقاهنم شوف ه.ك:تناكو عارذلا هيلا مفرف محلب سو

 هل اوةو ف ىدذمرتلا هج رخأاحضن اهل أ هنال عارذلاهيلا لتي ناكوابغالا م لالا دال ناكنكءاو ملسوهيلع

 هلوقب ديك“ ًاتاادا ازوهب ىلأ هت هننا ماا ةيصولل نيكلا اناذه (نونؤما متاىدلا نااوخا) ىلاعت

 قوهش وتدل و ءاسنلل ترمدقأ

 ةبالافوهنع ىهنامعو هب هللا عاام ىلا ءاوتنالا ىف ىوقتلا بجو هب نامالا نال نوئمّؤ هب مهن اىذلا

 ١ اوك لاقامل كلذب لفكس يمول ىلاعت هن افددارع نءدحأ لك قزرب لفك دق لجو عهللا نأ ىل لسياد

 هدعوام ىل_ءلوعي ناوا.ن دلا ىلءصرحلا و بلطلا ىف غاابيالن أس جو دعا قزرب لفكستاذاو هللا م.ةزر
 (مكنايأفوغللب هللا ذخاؤيال) ىلاتهاوق قف د_ءولافاخي نأ ن.مرك أىلاعت هناقهي لفكتو هللا
 عنصأ فيك هللا لوسراب اولاق لهنا لحام تابيطاومرحتالاونمآن يذلااهيأاب تلزنا سابع نبالاق

 هللا دخاؤيالةبالا هذه لجوز ءهللالزناف«يلءاوقفتاام ىل-اوةل>دقاوناكو اهماعانفا> ىت :اانناعأب

 اه ذ_خاؤب نكسلو) ىلاءتهلوقوو :رقبا' ةروسىفناممالا فوخالارب_سفت مدقت دقو مكناعرأ ىفوغالإب
 قدزرفا|لوقهنمونيملاهبمتدصقومتدمعتام فخاؤب نكلوىنعي (ناميألا متدقع

 متازعلا تادقاعدمعت ملاذا « هلوقت وغاب و تل

 (هترافكف) عماسلاد:عمولع.هنالهفذك مانحاذامتدةعام م نخاؤب نكلوهريدقت ف ذح ةبآلا فو

 (كوا - (تزاغ) - 55

 مكيلع مرحام ىلا كل لح امدو دح
 لواثت ىف اوفر.نالو وأ

 بحال هللانا) تاييطلا

 اولكد) هدودح ( نبدتعم ا

 (ابيطالال- هللا ك5 زرامت

 هللاكلق :زراميلاحالال>

 ديكوت (هللا اوقتاو )
 هدازو هن سماع ةيصوتقلل

 متأىذلا) هلوقب اديكوت

 ناميالانال (نونمؤمهب
 امف ىوقتاا بجوي هب
 م ذخاؤ.ال) ىهنوهب سعأ

 وغالا ( مكتاميأقوخاإبهنلا
 ىذلا طقاسلا نيعلا ف

 نأوهو مكح هب قاعتبال
 هنأ ىرب د ىلعفماح

 اوناكو نظاكسيلو كلذ

 تابرطلامي رحت ىلعاوفاح
 اماف هب رقدنأ نط ىلع

 اولاق ةبآلا كلت تلزن
 تازنق انناميأ فيكف

 هللناهجر ىفاشلا دنعو

 الب ناسالا ىلع ىرحام

 مك نخاؤي نعاو) دصق

 ىأ (نامإالا مت دقعاع

 وهو ناميالا ؟دي:ءتب

 قوكف يفختلاب واهقيثوت
 مزعلا دقعلاو صفح ريذ

 ىرودت:الاذو ءطولا ىلع

 ىف ةرافك الف ىضاملا

 ىفاشلا د ئءو سومغلا

 باقلايدصقلاهلاهجر

 ةدودقم سودمغلا نيعو
 تناك-ؤةدوقعم تي

 ةعورمشم اهنذ ةرافكلا

 اميؤذخاؤي نكلو ونعملاو

 متدقعام ثكنب وأ مه دذعامواعم ناك هنالةذخاؤلا تقو ف ذخ مئنحاذ|متدقع

 اهرتست ىأ ةئيطخلا ارفكست نأاهأش نم ىنلاةلعفلاةرافكتلاو ناعالادوةعمةراغ “فوأ هثكن ةرافكف ىأ (هترافكف) فاضااف دخل



 ىلا اوهجوا ل ليقو نيحلاملا ةبحصب مهياعللا ماعناىف ممطلاوهوبجوم مايق عمنا الاءافتتالداءبتساوراكنا (هللب نمؤثنالانلاموأ)
 (قحلانمإلانءاجامب و (انءاجامو) امئاف كلام كلوقكنينمؤمريغىأ لاح نمؤنالو ربو أ دتبمانلابو كال ذب مهوباجاف مهومال ,هموق

 موقلا عم ةنجلا (انب رانلذدينأ) عمطن نحنوريدقتلاو نمؤنىفلعافلاربم.ضنملاح (عمطنو) نآرقلاو مالسلاهيلعا دمت ىنعي

 اهيفنبدلاخراهمالا اهتحت نم ىرجتتانج) كالذل,هقيدصتوانمآ اذب رمطوقب ىأ (اولافاميةتلامهباثاف) نينمؤملاوءايدنالا (نيحلاصلا

 لوقلادرمناعالا نأ ةيماركلا تقلعتوءاهقفلا هذموهامك نا_عالا ف ل ادرارقالا نأ ىلع لد هيفو (نينسحلاءازج كلذو

 نءوىلاعتهللالاقد_ةوانا.يالوقلا درج نوكي ىنأو كلذ عفدب قايسلا ف ناسحالإب وقامسلا ىف عمدلا ضيفب ءانثلا نكلاولاقاهلوقب

 لاقو بلقلإب نبدصتلا م دعل هللابانمآمطوق عم مهنعنا؟الا ىنن نينمؤع مهامورخآلا )ه 2 ( ٠

 دفولا عجراملسابس نبا لاق (قحل !نمانءاجاموهللإب نمؤنالانلامو) قحلا,نودهشب نيذلا سو هيلعفللا

 مويلاب وألا انمآلوقي نمشانلا

 مهمدوجوملا ةفرعملالهأ

 ىلعهدد_ذع نم قحلا نمانءاجاموهللاةينادحوب نمؤنالانلاموةبآلا ىنعمو باوجلا اذه. مهوناجاف 2 ظ 37 ! , متكرااولاةو مهو ريعدوهيلانا ليقو مهنبد كرت ىلع مهموق مهمال إ سو هيلعهتنا ىل ص هنلالوسر دنع نم اسر
 (نيماصلاموقلاعمانب رانلخ دين أ )نا-عالا كلذب وجرنو ىنعي(عمطنو) -وهيلع للا بصهلوسر ناسا ١ دا 2 1
 قاعامناوهولاقىدلاديحونلاب ىندي (اولاقاسعهنلاىهماثاف) ىلاعتهلوق هو مسوءيلع هللا ىلص دمت ةمأ عم ىنعي || ”* سنن لون 7
 ىلع دبا يمهفصو قيسدقهناللوقلادر>ع ( راهنالااهتحن نمىرجن تانج ) ىلاعتهلوقوهوباوُثلا ققداصب سلفةنالثلا

 نرتقا اذالوقلا نال لاقلاةناكتساو صال_>الاةةيقحب نانذؤماءاكبلاوةفرءملاوهواولاقامف مهصالخا

 انبتك اف.طوق ىنعياولأسا ب دي رباولاقاع سابعنب !لاقو باولإبهيلعدوءوملا قيقحلا نامالاوهف ةفرعلا
 ا نيانع ولاويتمإلا ىنعي ( نينسحلا ءازج كلذ )تاتا ىنعي (اهيف نيدلاخ) نيدهاشلا عم

 نم مط دعأ امو باتكلا له ا ىنموم.د_ءولا لجو زعشبارك ذامل(انناب اباوبذكواورفكن بذلاو) مهنامعإ

 ىرج نو مطديعولا|ذهن وكيل كلذب لوقلا قاطًا وهبي ذكستوهرفك ىلغ مهنم ماقأ نمل ديعولا رك ذتانحلا

 اورفك نبذلاو) هاوعد

 كئاوأ اننان اباوبذكو
 رئااذه (مجا باسأ
 لوالاوءادعالا ق-ىفدرلا

 لزنوءاياوالل لوبقلارثأ
 لجوزع هلو فو ( مجلا باص كَ اوأ)انتاب اباوبذكواورفكنيذلاولاةؤ بيذكتلاورفكلا ىف مهارحم ةباحصلا نم ةعاجىف
 رك ذل سو هيلعةنلا لص ىنلاناريسفتلاءاماعلا (مكلاهتللالحًامتابيطاومرحنال اونمكن يذلا اهيأي) || نا اوفلح مهنعةثلاىضر
 مىحجلا نوعظم نب ناهعتبب ىفةباحصلا نمةرشع ع مجافاوكب و سانلا قرفةمايقلا فصوواموب ساذلا || حوسملاا وسبل, واوبهرتي
 ىبأىومملاسو ىراغغلارذوب أ ورم نب ةللا دبعو دوعسم نإ هللا دبعو بلاط ىبأ نب ىبعوركحب وبأ هو || اوءوصي وليللااوموقي و
 نو.هرت, مهنا ىلءاوقفتاو اورواشتو نرقمنبلقعءوى.رافلا ناماسودوسالا نبداد_ةملاوةفيذح ضرالا ىفاوحس وراهناا

 الوش رفلا ىلعنومانيالو ليالانوموقي ورهدلانوموصي ومهريك اذمنوبجوحولانوسليو || الو.هريك اذماوبحبو
 هيلعمثلا ىلص ىنلا كلذ غلبف ضرالا فنوحيسي وبيطلاالوءاسنلا نوب رقيالو كدولاو محلا نولك أن || الو كدولاومحالااواك أ
 نات ركف هباحتصأو كج وز نعىنغلبام قح هنأ يماللاققف هفداصي فن وعظم ن' ناهعرادىلاف مسو أ تسطلاو ءاسنلا اوب رقي

 فرصنافقد_صدقف نائع كربخ أ د-قناك ناهئلا ل اوسرايتلاقفاهجوزرسىدبتناتهركو بذكت | .رتالاونمانب ذلااهأي)

 هللا لصهللا لوس رولا ةرشعلا هباحصأ : هوه ىنأذ كلذب هتريخأ نامع ءاجاماف - وهيل عةتلا لصةلنالوسر هارد ك1
 هتنالوسرايىلب اولاقذاذكو اذك ىلع متقفتا أ ايناملا ملسو هياعةنلا ىلصةننالوسر مطلاتف )سو هيلع 000 0

 امو :مةغلايم انسفن أ ىلءاهانمرحاولوقتالوأ م رحتلا عنك م فن اهوءنمالاومر ال ىنعمو
 لسعلاو ءاواا«رجتي ناكوذولاةلاو جاج دلا لك 5و ملسوءيلعهللا لصةنلالوسر نا ىوراغشقت وك ئماده زتاهكرت ىلع مزعلا ف

 نم ناولالا اهيلعوةدئاملا ىلعاودعقف هباخحصأو ىخبسلادةرفهعمو ماعط ىلا ىدهنا نسحلا نعوءاولا بح ىول- نمؤملانالاقو
 لاقوهيلع نسا لبقاف ناولالا هذههركحي هنكلوالاولاق مئاصوهأ نسما لآ سف ةيحان دقرف لزتعاف كلذري_غوذولافلاو نما جاجدلا

 برشيف لاقفهركس شىدؤأ اللوق. وذولافلا لك يال نالفهلليق هنا هنعو لسم هبيعي نمسلا لاخي ربلا بابلب لحننلا باعل ى :رثادقي رقاب

 : ذولافلا فهيلعهتمعن نمربك ًادرابلاءاملا ىفهياعهللا ةمعن نا لهاجهنالاق عناولاقدرابلا ءاملا

 من ةرشعلاهباحصأو وه قاف نزاخلا لوق هيفاني نكسل نوعظم نب نامعرسشاعلا ناب .طخا فوةعست دودعملا نا هيف | اركب وب أ مهوهلوق مس

 هححصم ها كلذ نمةيلاخ بيطخلاةرابع



 : 7 لعاذكو نيسيسقلا لعناكنا اوريملا ىلا ها دهأو موش عفنأ لعلا نأ ىلع يلد هيف وكل“ ةال> ىلعدويللاو ةناكستسا اواهضاون مهيفناذ

 نم اوفرعام عمدلا ن ضيف مهنيعأ ىرتلوسرلاىلالزن ًااماوعمساذاو) ىناريصن فتناك ناو ريكلا نمةءاربلاو غار ف ناك او

)019( 

 ندلاخ تذ واط تناك 2 وهن : راخلاتطعأو كلذب ترمفاهيطخ دق مسوهيلعةللا لصةننالوسر

 بطاخلاناكورانيدةئامعب رأهغلممقادص ىلع مل-بوهيلعهللا ىلصهللالوس .راهح كن افاهحاكن ىف ديعس

 ربن اندلابا همءاحاماف ةهرب اهب راج نول كامل اهبلالسرا# تاجا سو تعش حما

 نهدةبحاصان أت لاقوأي_ثكنمذآ النا ىف ممأ كملنا تلاقواه ذ-خأت مف ارانب دنيساهنم اهتمهو

 معن تلاق مالسلا ىنم هير 3 ناكيلاىتحاحوهب تنمآ و ل وهيلع هللا لص مح تق د دقو هبارثو كلملا

 مل-_سو هيلع هللا ل ةللا لوسر ناكو دو عو نهد نم نه دذعأ- كيلا نعي نأهءاسن كلملا أدق تلاقف

 نم جرار بي+رصصاحي سو هيلعهثلا ىلصةثلالوسروةني.دملاىلااذج جرن ةبديح مأ لاقدر كيالفاه دنعماربإ
 ناكفهياعتاخدؤ مل-_سو هيلعهتلا ىل_ههنلال اوس رمق ىتحةنردم بت قأو ةشددلا نم مدق ةنمهيلاع < َس

 اميل سر هيلع نكن رو رلاولا راجةهربا نم مالسلاهيلعتأر قو ىنئاجنلا ن عىل

 كلذو نايفسابأىنميةدوم م-منم مي داعنيذلا نيب وكنب لجين أهللاىدعلجوزعللالزنأو مالسلا
 مأج وزن وهيل ءهثلا ىلص هللا لوسر نا نايفسابأ غلب لو ةبدبح مأ سو هيلعهنلا ىلصةأنا لوسر جوزتب

 مسوءهيل عاللا لص ىنلا ىلاهباحص ا ورفعج جورن دعب ىمئاجنلا ثعب ودفن أ عدجال ل حفلا كلذ لاق ةبيبح
 دقواقد_هءاقداصللال اوسر كناده_ثأ اهنا لوس رايهيلا بت كوهباحصأ ع نمالجر ناتسىف ىف مزأهنبا

 كنا اناتثش ناو ىهز ًاىنباكيلات دعب دقو نيملاعل ب .هلل تماس ا ورف_هج كمع نإ تعبإب و كتعبإب

 نعىوراك نأ رقااعاتساد_:ءنوكس : مهعاوبولقلاةقرب مهفصو( قحلا

 اوقرغر>بلا طسوىفاوناك اذا ىتحرفهجرثأ ىف ةنيفس فاوبكرف هللا لو سراي كي اعمالسلاو تاعف ىسفنب

 بايثلا موياعالجر نوعبسر ةعج عم ىاوو ربيخ وهو ل_سوهيلعةللا ىبص هللا ل اوسرهباص ا ورفعج فاوو
 لسوهيلعهللا لصةللالوسر مهيلعأر ف ماشلا نمةيناوةشبحلا نمالجر نوتسو ناسثا مسهنم فوصلا
 هاد ىسع ىلع لزني ناك اع اذههرشأاماولاق واونماو نا ارقلااو ءمس نيد م .وقلا كفاه را ىلا سيب ةروس

 دفو ىنديىرا هانا اولاق نبذلا اونمآن بذللة دوم مهم رق أن دجتاوهلوق ىهو موف ةبآلاهذههنلا لزئاف مالسأ
 نيعب رأالجر نينا ىف تلزن ليقو عماودلا باص أ نماوناكو نوعب!ا مهورفعج عماومدق نيذلا ىئثاجتلا
 لاقو ماشلا لهأ نمنييمور ةينامتو ةثبحلا نم نينالثو نينثاو بهكنب ثرحخلا ىنب نم نار جن ىراصن نم

 ىلص دمت ثعباماف مالسلا هيلع ىسيعهب ءاجام احا نمةعي رمش ىلءاوناكباكلا لهأ نم سان ىف تازنةداتق
 ىراضنانااولاةنيذلااونمآن بذا دوم مهم رقأن دجاوهلوقب مهماعةللا ىنافدوق دصوهباونمآ ل سو هيلعهنلا

 مل -وهيلعهللا لص د لوسرلا ىلا لزنٌ ىذلا نآرقلااوعمساذاو ىن«ي(لوسرلا ىلا لزن اا ماوعمس اذاو) لجو
 ممدلا ليس ىلاعت هللا ,يفصو هيفام هنم جر ىنح ًالتما ذا ءانالا ضاف لاقت. (عمدلا نم ضيف: مهنيعأىرت)
 ىبأ نب رفعج موماعأر قال هباحصأو ىئاجالا دب ريس ايع نب لاق نآرقاا عامس دنع باقتا|ةقرو ءاكبلا دنع

 ىلع لزن ىذلا ىنعي (قحلا نماوفر عام )ةءارقلا نمر فعج غرف ىتح نوب اولاز اف لاق ييصةروسبلاط
 دنعرفعج ن«نآرقلا اوعمس نبذلا نابهرلاو نيسيسقلا ىنعي (نولوقي) قحلاوهو لسوهيلعهتلا لص دمج

 نا رفع لاقهنأ ىثاحناا

 هساجم ىف عمتجا نيح
 ةشحل "3 و 00

 هيفرفعج لاق مييمرك ذ
 72 هل بسلا ةروس

 كلذ هلوق ىلا اهأر_ةف

 ارقو م. نإ ىددع

 ىكبف ىسوم ثيدح
 لمف كلذكو ىثاحنلا

 ىلعاودؤو نذلا ه- موق

 الجر نوعبس مهو سو

 سإةروس مو.اعأرق نيح
 عمدلا نمضيفن اوك.

 ناضيفلا نال ض-يفت
 ىتح هرب_غوأ ءانالا ىلتع

 ه«-بنأوج نمهيفام غلط

 وهىذلا ضيفلاعضوف
 عضوم ءالتمالا ع

 ةغلابملاتدصقوأ ءالتمالا

 تام ءاكبلاب مهفصو يف
 ضيفت اهناك مسهنيعأ

 لجأ نمليستى أاهسفنإب
 اوفرعامب ىف نموءاكبلا
 نأىلع ةباغلا ءادترال

 نم ناكو قحلا ةفرعم نم

 ة:سلاباوطاحأو نآرقلا اًؤرقو هلك اوفرعاذا فيكسف مهاكب اف قا ضعب اوفر عمه ىلع ضيعبتلاوأ اوفر عاموه ىذلا لوصوملا نييبتت

 عمانبتك اف) هيفلوخدلاوناميالاءاشنادارملاو |سوهيلعللالصدمحمب (انمآانب ر) اوفرعقلعافااريمض نملاح (نولوقي)
 اودجو نال كذا سانلا ىلعءادهشا وكل ةمايقلاموبمالارئاس ىلعءاده_كلا مهنيذلا مالسل هيلع دمت ةمأعم (نيدهاثلا

 كلذك ليجنالا ف مهركذ



 ه1

 ناىلاىديعنيدب كلاب مهفص وذ - و هيلع هللا ىلص دمحم مهنه نم نه حدماعاليقوقالطالا ىلع | ظ

 دووياارفك نم ظاغاو دش اىراصنلار مك تاقنافدوعبتودب اونم اف سوميلعتل لم ةنالوسر تع ا

 نورةيؤتاو.نلا ف نوعزانبا-ادوملاوادلو هللن انو ءديفتايطالاىف نوعزانب ىراص:ل!ناف حبقأو ا

 مذؤلباقم ىف ح د هوهاع ات تاقىراصنلا حد مودوهبل| مذ لف حبق ةألوالاو . يصعان فقر 5 : و نام دا ضعي ْ

 حدمودوويلا مذ كال ذلف ىراصالا نيلودووملاةوادعة دش نإ قرفلامد دف : دقو قالطالا ىلع دع سبلو

 ةشبلا كلم ىئاجعنلا ىف تلزن ليقف ةبآلاه ذههيف تازن نميف ءاملعلافاتخاو مهنماو:مآ نيذلا ىرادنلا

 ةبالاهذهلوزت بيسو لو الاةرجطاةهقرك ذإل هعماوماسأ نيذلاهبا أو ةمدك أ همساو

 ناىراضنانا اولا نيذلا اونمآنبذنلةدوممه رفأ 000000

 نآتفاف مه وب عومه وذ اف مهنم نمآن م ىلءةليبق لك تبثوف مهنيد نعنينمؤملااونتفيناترفنا اشي رق
 ىأرامافس بااط ىف أ همعب ل_سو هيلع هللا ىلصا د 0 ا .هللامصعو مونم نتتفا نم

 هباوع أ يمد اه+لابدءب ىمؤي لو نيكرسش لا نم .هعنع نأر دقب ؛لوهبادصأب لزئام ل وهيل هللا ىلصهّنلالوسر
 هللال عج ىت-هيلا اوجرخافدح أ هدنع مظيالو را فاما نالطوع شما نش راآقلاج ورخاب

 لوسرتنب ةيةرهةجوز ونافعنب نامعمهوارسةوسن عب ر ًاوالجر رمشع دحأ او !ج رفناجرف نيماسلل
 ةبتعنبةفيذحوبأو فوعن؛ نجرلا دعو دوعسم نب ةنئا ديعو ماوعلا نب ريب زلاو مل سوهيلعنلا ىلهةنلا

 ةيمأت نب ةماس م هتجوزودسالا دبعن ةماسوبأو رب عنب ب عصمو ورمع نب ليهستنب ةاهس هن أ سماو

 اوجرغن ءاضيب نب ليهسوورمت نب ب طاحو ةمثيخ ىبأت نب ىليلهن أس ماو ةعيدر نب يماعو نوعظم نب نامثعو
 ىنلا ثعبم نمةسماحلاةذسلا ف بجر ىف كلذو ةشبحلا ضرأ ىلا رانيدفصنب ةئيفساوذخأو رحبلا ىلا
 نم غيج ناكف نو هلا عباتنو بلاط ىبأ نب رفعج مه دعب ج رس م ىلوالاةرجط ا ذهو سو هياعةنلا ىلص

 .كالذب شي رق تماءاماف نايبصااوءاسنلا ىوس الجر نينو نيذثا نيم ملا نم ةشيخلا ض 0

 اهماهل لاقوو رمت هءلا لخدف مويلا مهدريل تق راطإ زر ىثاحنلاىلا ايادهمةءاجو صاعلا نب ورماوهج

 هباخصأ نم طهرب كيلا ثعب دق هئاو ىن هنأ م ءزراهمال-او شإ رقلوةعهفس لجانب جارح دق هناشألا

 ىت>لاقف مسهبأ |مهدرتنا كنولأ ب مهءوةناو مهربخ كريو كلذ أن ناانيبحاف كموق كيل ءاو دسفيل

 ل ا ا ١ هنا مهب سماق 6

 لاقف ةكالملا يو: 1|لهأةيحت كاندمحاناهلا 0 3 0 مكعنمام كلما م طلاق اهمايحن

 1 يا لانا 000 ناار ىسعبف جسار ىتاجتلا مل

 01 ا مروع ًارقفاؤرقالاق من واق باص ىلع لزنأ اامتأيشنوفرعت

 نيسيسق مهنم ناب كلذ مسهيف هللا لزناف ىتمحا ع نماوفر عام هعومد تر دحنافأر قاماوفعف ىراصنلارئاسو

 ىعي ىضرإب مويس متافاوبهذااهباخص أو رف_ع+ ىئاجعنلا لاقف نيتي الاخ ىلا نوربك- يال مهناوانابهرو

 00 ا راسا اا منأ

 تبتكوة:رجطا نم تسةنسىف كلذوهءادعأر هقوه م العو ةنيدملاىلا مل سو هيلع هللا بص هنا لوسر

 نايفس ىنأت نب ةبدبح ما هجوزي نأ ىرمضلاةيمأ نب ورع دب ىلءىئئاججملا !ىلا [سوهيلعهنلا لصهننالوسر
 نأاه ربع ةبيبح مأ ىلا ةه ربا هطلاقيةن راجىئاجنلا ل سرافاهنءتامواهجوز عم ترساهد 5 تن 5

 لوسر



 )وه ١7 باتكسلا ل هو قفانم مه (اورفك نبذلانولوتي مهنماريثك ىرت)

 ل بج

 اوصعامب كلذمىي,ىم نبا ىسعودواد ناس سل ىلع لم ارمسأ ىبد ؛نماور فكن بذلا ع نءللاق مث ضعبب مهضعب بولق

 اورغكنبذلا نولوتي مهنءاريثكى رت نولعفياوناك ام سئئبا هولعف ر كتم نع نوهانةيالاوناك نودتعباوناكو

 تركنا ن ءنوهتلو فورءملاب ن مصأتا هللاوالك لاقمت نوق_افهلوق ىلا مهسفنأم طتمدقام نشيل

 هللا نب ري ل ةناورفداز ارضف ىلا لعل مختل طأ قا ىلءنرطأتاوملاظاادب ىلع نانا

 هللا ىبمهللالوسرلاةلاقفهنعىدمرتلاهجوخاودوادوب هجر مهنعلاك مكنعلي مث ضعبب كّضعب بولق
 مهولك او مهسلا< ىف مهوسااخاوهتني لف مهؤاساع مهتهن ىصاعملا ىف ليئارعس|وذب تعقواملا ملسو هيلع

 اوناكواوصعام كالذ مبسم نبا ى .يعودواد ناسل ىلعم جيزعلو ضءب مهضعب بولق هللا بر ضف مهول راشو

 قطاىلع هور يتسم ديب سفن ىو اللا قفاثكتم اكو سوهيلعةللا لدهللال وسر ساجو نودتعي

 هعاقملاو راشملاو لت اًولاوهم ديعقوه يب رشودإيك أءلوق بي رغنس> ثيدحلا اذهىذمرتلا لاقارطأ

 ىلءرهقلارصقلاو هفلاخ ىذلا | ىلا هن درتاوهنفطعتا ىن_هيفطءلارطالاهن :رطأتلهلوقو لعاف ىنعع لدعف

 نبذل نولويإ) هباهصأو فرمثالا نب بهكل ثمدوهيلا نم ىنعي ( مهنماريثكى رن ) لجوزعهوق و “ىلا
 هللا لص هللالوسر ىلءاوشدخي هيلا اون نيد كلذو ةكم لهأ نم نيكرمم ا نولاوي ىنعي (اورفك

 ىنعي ( مهسفأأم | رط تلي لقا سئبل )دوهيلا نولوت نيقفانملا ن ماريثك ىرتهانعم سامع نبالاقو ٍوهيلع

 فو) رافك-ا|ةالاوم ن.اوا ءؤامب ىنعي( مهياعةللا طخس نأ )ةرخآلا, ةمهداعملل معلا نماومدقام نش

 رافكلان ولو نبذلاءالؤه ناكولو ىنعي (ىنلاوهثلاب نونمؤي اوناكواو) ةرخآلا ىف ىنع (ن عا

 ىنعي (هيلالزلأ امو) يتابحاةفاكىلا ثوعبم ى ناو ا ستو هيل حنا لو دم نوكم وهللاب نونمؤي

 نماناوع و اراصن ًارافكلا اوذحتاام ىنعي (ءايلوأم هو ذعاام )هب رن.هيلالزن ؟ىذلا نآرقلاب نوئمؤيو

 لاقامناود ىمأو هللا ةعاط نع نوجراخ مهرثك ًانكلوىع(ن روقساف ممئماريثكن كلو) نينمؤملانود

 ةوادعسانلا دش أن دج ) ىلاعت ةلوق و هباصصأأو مالس نب هللا دمع ىلثم ع ندؤيس نمسا عفنال هاك

 دشأن دحتل كنادمتايةتلاوهريدقت مسقلا مال ن دحتل هلوق ىف مالا (اوكر رشانذلاودوهيلا اونمآ نيذلل

 ب وعصودوهيلا ةوادعة دش هللا فصواوكرشأ نيدلاودوهيلا كوقدصو كباو:مآنيذللةوادع سانلا

 نينمؤملل.-ممادسح كلذو نينمؤمللةوادعل ىف مانصالا ة دبع نيكرشملاءانرق ,هلعجو قما ىلا مهتباجا

 مطوبقةةلوهسو ىراصنلاةكب رعنيلفصوو (ىراضنانا اولاق نيذلا اونمكن يدلل ةدوممهمرقأ ندجتاو)
 ناك قب رط ىاب نيدلا ىف مهفلاخ نمىلا ىذالا ورمل |لاصيإ مهيلع ب<هنادوهيلا بهذه مهضعب لاق قحلا

 ىءاذبالا نافدوهيلافالخ ىراصنلا بهذ موليخلاوديك-ااوركملا عاوناب وأ لاملابهنولتقلا لثم

 اندلا ىلع ديدشلا صرحلابنودوصخم دوهيا| نال قو ىراصنلاودوهيلا نيب قرفلا لصف مارح مهيهذم

 ايندلا نع ضر عموه نم مه.ذنافىراص:لاامأوهريغاةوادعلا ديدش ناككلذ كن اك نموةساي:رلا بلطو

 قحلاباط ىفةكبر علا نيل نوكيلب هيداعب الوادح أد سحب ال هناف كل ذك ن اكن موةساب رل!بلط كرتواهتاذلو

 لكهبدر,ملو( نوريكتسإل مهن أوانابهرو ني سب سق) ىراصنلا نم ىنسعي ( مهن نإب كلذ ) ىلاعت لاقا ذهلف
 ىشاجلا لمثم ىرادتلا نم ه نما ن ف تاز ةيآلا لب دوهيلاكنيملاةوا دع ىف ىراصنلا مظءمناف ىراصتلا

 مورلا ةغلب ماعلا سيسقلاو سقلا برطقلاقو نوسي بق مج او ىراصنلا سيئر مسا سيسقلاو سقلاو هباحصأو
 دحاو نا.هرلا ليقو بهار عجوهف نابه رلاام أو ةيءورلاو ةيد رعلا ىن_عب نيتخالا نيب هب قافولا عقراماذهو

 اماتاقاهوءدتباةينابهروهلوق عم كلذ هللا مه- دم فيك تلقناف عماوصلا ناكس مهو نيباهرهعجو

 احدمنوك,نأردغلا اذه ن..مزابإال وني:مؤمالةوادعلاةدشب مهفصوودوبيلا مذةلب اقم ىفةللا مهحدم

 سبل مهنوفاصي و نيكرسشملا نولوب اوناك
 نا مهسفنلأ مط تم دقام

 طخيس مهسفنالو 0

 تجحو_ه ىأمميلعنلا

 باذعلا ىفو) هللا طخس

 ماهج ىف ىأ (نودلاخ مه
 (هللاب نونمؤب اوناكولو)
 قافنالب اصلاخ اناعا

 هللا لص د ىأ (ىنلاو)

 (هيلالزنأ امد) ملسوهيلع
 مهوذُكاام) نارقلاىنعي

 نيكرشملا اوذتاام (ءايلوأ

 ةالاوم نا ىنعي ءايلوأ
 مهقافن ىلعل دن نيكرشم ا

 ف نورهشسم (نوقساف

 3 مهقافنو مهرفك ||

 دوهيلا ءالؤه ناكاقلف

 امو ىسوعو للاب نونمؤني
 ةارولا نعي هيلا' زنا
 ءايلو أ نيكرمثملا اوذْحتاام

 نكون ,وماسملا طاب لاك

 ْن 000 مهتم رمق

 نذلل ةوادعسانلا 11

 لوعفموه (دوهيلا اونمآ
 زيبمع ةوادعو ند>:2ناث

 مهبرقأن دحت:لو) مهيلع
 نذلا او:م1نيذا ةدو٠

 ماللا مى :راصن انا اولاق

 ةدومو ةوادعل قلعت"

 ةمكشلاةدشبدوهيلا فدو

 نيسيسق مهنمناكلذ) نيكرشملا ىلع مهعدقتب اوف مهم دق مد_ة:ىلعهبنو ني#:مؤمللةوادعلاةدشىف نيكرشملاءانرقدوهيلا لعجو
 انامهرو ني_سق مهنمنإب نينمؤملل ممتدومبرقو ىراصنلاذخام ةلوهس للع (نوربكتسإل هنأو) ادايعوءاماعىأ (انابهرو



 لاو.الاو » سفنالا ف بئاصماوءالبلا نم هنا هيإكرمضيام لثع مكرم هتينأ عيطتسيالاش ىأم السلا هيلع ىسيعوم (اعفنالو ارض مك كالجالام
 كالعالهت ًاكفىلاعتهقيلختتبف عفانمل وراذملا نمرمشبلاهعيطت سبام لكن المل اوةعسااو نادبالا ةحص ن٠ هبكعفني ام لثع كعفني نأأالو

 جرخمالاى لك ىلعار ,داقنوكين أبرلا ةف_دواعفنالوارسض عيطتسيال هاعج ثي حةدد ون رأآ ف اثمد ىم أن أ ىلع عطاق لياداذهوأيشمنم

 ةيودعتسلام لإ و يواوتناع غمس قدلاوعو هنو الو ناب نوكر تأ ىأ نو دبعتاب قلعت (ميلعلا ميمسلاوه لاو هنردق نعرودقم

 ولغوةيهولالاقاقحتتساب هردققوف هءفرىراصنلاولغف د+لاةزواجيولغلا  (ه1) 2(. دفاولغتالباتكلا لأي لق)
 قاقحت-ا نعهعضو دوهيلا

 ةفص (قحلاريغ) ةوبنلا
 اواغىأآفوذحم رد ل

 الطاباواغ ىنعي قحلاربغ

 لثعةرضي نأعيطتسيالىن-عب( اعفنالوارض كل كلجالام) هللانود ن.نودبعن أىراصنلاءالٌؤط تاب

 ةحص نمهبهللا معفنام له« معفني نأر دقي الو لاومالاو سفنالا ف بئاصا او ايالبلا نمهينلا ؟رضيام
 عفنلا ىلعر ديال نمو هود نم نو دعت نمال ىلاعت ةلناوه مفانلاوراضا| نافقازرالاةهسو نادبالا

 مك رئاضفامب ملععرفكو كلاوقال عيمس ىلاعت هنا ىنع .(ميلعلا عيملاوهةثااو )اها ن وكب الرضلاو
 دق موق ءاوهأ اوعبننالو)
 قرطنبيب قحلانا كلذودحلاةزوا#ولغلا م م ,دىفاولغتال ب اتكلا لهأأي لق) لجوزعهوق ُ كفالس أ ىأ (لسق ا

 الطإ اواغ كتنيد ىفاولغنال ىني ( قمل اريغ) نيددلا ىف ناموم ذمريصقتلاو دملا ةزواجغ طب رفتلاو طارفالا |" ع روني. 0
 !واغىراصنلاودوهيلا نم نيقبي رفلا الكوهيلعرارصالا ىفاول غم مهن :دىق+لااوفلاخ مهنا كلذو قحلاربغ ىنلا 000

 ةزواحف ىراصنااولغاماوةدشررب_غىلاهوبسن ىتحهقح فريصقتلافدوهيلاولغاما مالسلا هيلع ىسعفف
 عجءاوهالا ( لبق نءءاواضدقموقءاوقنأ اوعبتنالو) مومذمنب ولما الكو .عطاهواعج ىتح هقح ىف دحلا

 ةديبعوبألاقو همذوالا نار قلا ف ىوطاىلاءت هنلارك ذام ىعشلا لاقهيلا سفنا| ةوهشوعدناموهو ىوه
 باطخل اودي ربورب_لا ب حن الف لاقي اريخلا ىوهب نالؤلاقيالهنالر.دلاعضومالا عضوي ىوطادجن م

 نعاوهن إس وهيلعةللا ىلصةتنالوسر نامز قاوناك نيذلا ىراصنلاودوويلل موق ءاوهأ اوعبتتالو هلوقىف
 ىلاعت هلا نيبف لبق ن.ءاولضدق موقءاوهأهلوقبدارهااوهو ممتاوهابةلالضاا نمدوءدتباامذ مهفالسا 2

 (ليبسلاءاوس نعاواضو) مهتاوهأو مهتلالض ىلع مهعبتا نم ىنمي (اريثك اولضأو)ةلالض ىلع اوناكم
 لاق(دوادناسل ىلع ل يئارسا ىنب نماورغكن بذلا نعل ) ىلاعتهلوق و قا قب رطدصق نعا اوطخأأو ىنعي
 مهللا مالسلاهيلعدوا دلاقهيف نايا اوداطصاوتبسلا فاو دعا تبسلاب اكأ مهن رسفملارثك أ

 ناس ىلعو ىنعي(ميسم نبا ىسعو) فارعالاةروس ىف مهتصق ىقأتسوةدرقاوخسفةدرق مهلعجاو مونعلا

 مهللا مالسلاهيلع ىسعلاقاونمؤ لواورخ داواهتماواك ألة دئاملا باع رافك مهو ىم نبا ىسبع

 مهما ابنورختفياوناكدوهلا ناءاماعلاضعب لاقو مهتسق ىئأسورب زانخ او خسف رب زانخ مهلعجاو مهنعلا
 مهيلعءايدنالا ةنسلأ ىلع نونو علم مناي ىلاعت هتلاربخاف مالسسل امهيلعءايبنالادالوأ نم نحن نولوقي و

 اوناكو اوصعامكلذ) هب رفكينءانعلو )سو هيلع هللا بص دمحمارشب ىسيعودوادنا ليقو مالسلا
 نوهاننيالاوناك )ىلاعنلاقتف ةيصعملاوءادتعالا ارسف مثمنا دتعاو مهنايصع ببسب نعللا كلذ ىنعي (نو دعي

 اواض أو ) سو هياعهتلا ىلص

 مستو يدك
 لوسر ثعبامل (اواضو)
 مسو هيلعهللا ىلصةنلا

 نا>( لييدلاءاوس نع)

 اوغب و هودس>و هونذك

 اورفك نبذلا نعل) هيلع

 ناسل ىلءلئارساىنب نم
 مح سم نا ىسعو دواد

 ردتعا املآليالهأن ا ليق

 مهللا دواد لاق تدسلا ىف

 اوخسفةب ؟مهلعجاو مهنعلا

 باح دأرفك الوةدرق

 1 لاقةدئاملا دعب ىسع

 : ١ 1 5 / دعنرفك٠ بدع الا

 نعالوهوأعف ركنمةدواعم نع نوهانتيالهانعم ليقوركنم نعاضعب مهضعن ىهنيالىأ(هواعف ركنم نع اياذع 0 لك 0:

 0 8 1 و 1 1 نيملاعلا نم ادحأ هبذعتمل

 0 ا ا تاماو راد لويجكا سر دود نب تاديع نعناودملاو ىساعملا تاكتزا ا دن تنعلاكمهنعلاو

 00 ا اا ماكاو را قاب نرجرلا ناكنا ليقرسا ىنب ىلع نضقنلا لسحفاسرلل عر نو
 0 ا 1 ثكلا 2 اقلب موك 0: ا

 0 ا الل نون سماق قعود فلا ساقي كلل ب ست
 اا رول 0 ١ ١ ١ ىلا ]وناك )هلوتيدانتعالاوةيسحلارسف مادتحاو مئاسعب نعللا كلذ نو دتياوناكواوضعاج كاذ)
 نوهانتيال مهنا لعفلا دعب ىهنلا نوكي الودولعفب رك: ] فصو ىن« .وهولعف بق نم (هولعف ركنم نعالاضعب مهضعب ىبنال ( نوهانتيال

 هانت لاقيه نيلعنورصي,هواذعف ركسم نع نوهش:الدار !اواولعفاودار 00 ل ل ور

 نأ ىلع ليادهيفو(نولعفي. اوناك امسئبل)هلوةب م مقلاب كالذلا دك وم مهلعفع وس نم بحت مك رتوهنم عنتما اداهنعىهتاو ىمالا نع

 هنعمهضارعاىف ناماسملا لعهرسحايف مئاظعلا :رم ركسنملا رع ىهنلا كرث



 ناو) هلوق قولك رمثال هد_وهتداوهوهلىناثالةينادحولاب فوصومههلاالادوجولا فطف لاا مو ىأق ارغتسالل (دحاوهلاالاهلا نمامو)
 رمضملاماقمرهاظلاةماقا ىف نال مهنسعل لقد لو ناثوالا نم سجرلا اوبنتجافىفىتلاكنايبلل (مهتماور فك نيذلا نسم نولوقيامعاوبتتي م

 ةينارصنلا نءاوباتمهنماريثكنالمهنمرفكلا (ه8١)  ىلعاوقب نيذلا نعل ىأضيعبتالوأر فكلا.ملعةداهشال ارب ركن
 ديدش عوت ( ملأ تاذع)

 الفأ) باذعلا نمهلالا
 هللا ىلا نوبو-ت

 امهلاثشاوالانينثا نءام هنالدط 1 ةنالثثااثهناهيدربإو ةنالثثاا:هلل'نالوقي نمرفكيالو ىدحاولا

 مهسداسوهال ةسجحالو مهعب اروهال ةنالثىوحن نمنوكيامةلداملاةروس ىف ى اعتهلوق هبلعلد 2 وعلا

 نوب ونيالا(هنورفغتسي و 10 7 2 ّْ م ّْ نعاو << نيماك_ملان ا ىناثلا ب رطا اوامهثل ثهللا نينااب كنظامركب ىنال م وهيل هللا ىلص ىبننلا لاق دقو
 ةرركملاة داي «لجي و. || منح اوهلاةثاللا هذه سيادقلا حورو ناوبا مناف اةنالثد باو ا نواوشي يا
 ديعولا اذهورفكلاب مهباع ةايحلا حورلاب وةماكسلا ناالاب وتاذلا بالا ونغوةراراطاو عاملا ونا كفاح سملانأ
 هيفو هيلع ,هامديدشلا ءاملا طالتحا ىسيعد سحبت طاتخا هللا مالكىهىنلا ةماكلا نا اولاقوةاي+-!و ةماكلاو تاذلا اوتبثاو
 نالطيلا مواعم مالكسلا اذهنأ معا اود _>اوهلا لك-ااودلاحو رلاوهلا نبالاوهلا بالا نا اومعزو نجالإب

 0 .. || الواداف د_ثأتلاةءايندلا ف ىرئالو ةثالث نوك,ال _-اولاوادحاو نوكنالة ثالثا ناؤ لقعلا ةمديب

 ا ا اوناق نيذلا رفكدقا هلوق ىف مينعةتناربخأ اذه ىلعو ىراصنلاةلاقم نمانالطب رهظأ
 جيسلاام)مهريغاواوبان نا :

 هللاو) مهراردا نم بكت

 ا ,منالةرابعلاهذه نم نوعنتما.ءاو .ط مزال كإذف ةط 1 ةثالث نمد او هناباوح رص. ناو م وبهذم ىندم

 9 0 0 4 اولاقةضقانم هيف دحاو هلاوها ذه دعب مهوقو ةثالث تلاثهواعج دقفدلا ميناقالا نءدحاو لك نا اولاقاذا
 َن 0 6-0 اق || قسيلهنا نعي (ذ_-اوالاالاهلا نمامو) ىلاعتلاقف ىويلعتلادر مث ىراصنلا لوقدا_ف ناي اذوفالوأ

 0 0 0 كلاعتشاالاهل ةبحاصالوال داوالوهلدلاوالؤول كب رممالو ه1 ىناثالةن اح وا فو سوم ناو هللا م دمنا كان ٠
 0 ِس 0ك 1 9 مهن .اورفك نيذلا نعل ) ةئيبحلاةلاقملاهذهن عىراصالاهتني/ ناو ىن-ه. (نولوةيامعاووتنيرل ناو)
 هك الا هار اوول بق ع * ||| عيجو باذعىضرع سيل ىذلا نيدلا هو ثيدخلا لوقلا اذه ىلعاوماقأ ن يذلا نيد ىنعي (ماجخ

 قوملا هؤايحاو صرءالاو 2 0 00
 لباطاسدل هنالهنم نكي نم ىنعي ( هللا ىلا نوب وتيالف ا)ىلابت لاغف عيبا ةلاذم هده نمي ىلا ل ىراسنل اس حل

 يارا اودكمالا "را بنذلا اذه نم هورفغتساو هللا ىلا اوب وت ىأ مالا ىنعع ماهفتسا اذهو (هنورفغت_سو) ثياثتلاب طوق
 د را هلوق ُه هقلخ 0 وهب( ميحر) هيلا باتو» ريما ناىنعي(ر ومها او) بونذلا ارفغي ىل عت هناف ميظعلا

 >> اهو اسملا ل: | سيئ ل جوز علا نملوسر حيسلا نعي (لسرلا بق نم تلح دكالو الا تان ل
 0 تن 3 تدعو ةلالاكإ ازدكلإب ماليا هيلع عع درا اون ا نما اوناك نيالا لا ناكل

 نيردافكو طش |
 ارز تاور ديلا 0 اوفر بتكدا رشا اسف ماسالا عير
 0 (ةقيدص مدآىنب رئاسك هب ناشدعيب وماعطلان الك ابنب رشا ماما الد جيلا ةيطابى راش

 ا 2 5 ل نومي اكل ناكولعناءانسليقودبالا تيس الو ءاعنملا ىل جات نقلا نوكبفيك<

 تانمؤملاءا الل تاقدصما لك أن .لكناكلذو ثدحلا نعةياك اذهليقواط ا نوكيفيكف كاذدجوب لو شطعلا أو عوجلاملأ
 0 ىراصالال وق داسق نافل اب واطا نوك,ف يكف هتفصهذهتناكن هولوبلاو طئاغلا نم هلدبال برشو
 د فا حجج 4 ربع رظناىأ لسوهيلعنلا ىلص ىلا باطلا ( رظنا) ىلاعتلاق مث هلع ليادةماقا ىلا جاتحنأ نمرهظأ

 1 0 نوفرصي فيكى أ(نوكيفؤب قارنا ع طوق نالع ل ءةلادلا (تايالا مل نيبن فيك ( داب ثتقدصوقأاءتهلوقلاه.لع و 8 0 01 - 5 2 0

 امهيلا 00007 لق ىأ لإ سو هيلع هللا ىل_ص منال باطلا (هللا نود نم نو دبعت ألق ) ىلاعت هلو قو هلوبقو قا عامتسا نع

 ىلعةرهاظلاةلدالا نم مالعالا ىأ( تايآلا مط نيبن فركر اظن !) ماسجالا نمد ريغك فاّؤم عونصمهناىلعلديامب كلذريغو باصعأو

 نع مهياهذ ىف ىلاعتهللا نم بيجتن ذهو نايبلا !ذهدعب هلمانو قمحا عامسا نع نوف رصيفيك (نوكفؤي قارظنامل) مطوق نالطب

 هللان ود نم نو دبعنأ ل ق) بوب رملاوبرلا نيب قرفلا



 لوعفمهناىلعاقي رفواقي رفبصتتاو مهنأش نم لتقل نا ىلعا ذو لتقالاع اظفتسا ةيضاملا لادا ةياكح ىلع عراضملا ظفلب نولتقي لاقو

 ةزج (نوكتنالنااوبسحو) ىحواي ركزاولتق مهفدوهيلاب ص لتقلاو ىراطنلاودوهياا نيب كرتشم بيذك-:لاليفونولةةيواوبذك
 لعل ةلزن مه رودص ىف هنوقل مهنابس> لزن ون !اريمض فذحو ناتففذت نوكنالهن' هإهأ ةيقثلا نمةففخم نأ نأ ىلءورمعوبأو ىلءو

 ءايبنالا لّتةب باذعهنلا نم مهبدصي ال مهنا ليث ارسساونب بس>و ىأب انعوءالب (ةنتف) قيقحتلل ىهىتل ناىلع نام لا لعف لخد'ذلف

 لمتثيامسدسو لسرلا ب ذكنو
 ادع الواوأراماوامعي ملف

 دشرلا نعاومعفوأ اوعمس
 بانمت ) ظعولا نعاومصو

 ةبوتاا مهقزر (مويلعهنلا

 ريمضلا نم لدي وه( مونم

 ضعبلال دب وهوواولا ىأ
 | دةبمربخوهوأ لكلا نم

 امبريص, .هللاو) موف
 بس مهم زاد ف ( نولمعي

 ىنناي حيسم لا لاقو ميم
 ىب رهللا اودرعا ليئارسا

 هيلعىساعقرفيمل مكب رو

 ةخ نوكيل بوب م دبع

 ني د>وملاراد ىه ىتاا(هنجلا

 ىأ (رانلا هاوأمو) هنم

 ىأ (نيملاظللامو) هعج ىمع

 لاك_ثالاوةطةنالث ثلاث ىأ (ةئالث تاثةننانااولاق نيذلارفكدقا) مالسلاهياعىسع مالكم 9

 (ه١:)

 هم اهو ل جوزعهللا ىلع ةءاوجو قائثيألاذةن كالذاواعفامناو مالاااموءاعىكواي ركزاولتق نمف ناكو

 (ةنتقنوكنالزأ) ءامدنالااواتقو لسرلااوب ذك ني ذلاءالؤه نظو ىنعي (اوبس-و) ىلاءنهلوة© ه هال

 اوناكمهناد_سافلا نظلااذهىلع مهلجا م اوهول_عف ىذلا ل عفلا كلذب موباةببالو هللا وبد عيال نا ىنعي

 نااوبسح ب سلا اذهلف هلةقوهببذكست مويلع بج ,ععر شرير آ عرمشب مهءاج لوسرلكنا نودقتعي

 مونع نوعف دب مهفالسأو مهءاب آن أمهداقتعال كلذ ىلعاو .دقامن ا ليقواه نول :ريةذتف كلذ مهاعف نوكوال
 ىمعل اذهوهوعمس لف هنعاو ءدوهورصص لف قا نعاومم مهنأ ىنعي (اومدواومعف)ةرخآلا فباذعلا

 ةدش كلذ ببسو مهبولق ىلا قمل اذوفن عنم نعةبا:.كوه ممصا !كل ذكور صبلا ال ةريصبلا ىمح نع ةيانكوه

 ناليقو ىو ايركزاواتقو ىديءاوب ذكمهنالماللا مويا ءىىسيءو ىحوايرك زنامز فىنعي (اومصو
 ىنعياوم_دطواومح مث مالا هيلع ىسيع ةثعبب ىنعي مهيلعفتلا بات م ىسوم دعب ناكلوالا ممدلاو ىهعلا

 لجوزعهلوقو لسرلا بي ذكتو ءايدنالا لق نم ىنعي (نولمعي اء ريصب هللاو) هباصصأو مالس نب هللا دبع لثم
 مهلتقو قاثيملا مهضقن نمداكحامدوهبلا نعهنلا حامل( نبا .-اوهةنلا نااولاق نيذلارخكدقل)

 لاقفداقتعالا داسف ن.هيلع,هامو ىراصن!ارفكن عرابخالا ف عرش كلذريذو لسرلا ءهبي ذكنوءايبنالا

 مهنالىرادنلا نمةيناكلملاوةبب وقعيل لوقاذهو مى نبا حي_لاوههللانااوناق نيذلارفك دعا ىلاهت

 هللاىلاعتاطاراصف هبدحتاو ىسع تاذى ل>العو لجهلالانانولوقت مهالواه ا تدلو يسم نا نولومت

 ىنبلاذهلاق حيا ناكدقو ىنعي ( كب روىب رةئلااو دبعا ليئارسا ىنباييسملالاقوإ ارببك اواع كلذ نع

 مالسلا هيلع هنال كلذ ىراصن!!لوقداسف ىلع ةعطاقلاةحخل اوهام ىلعهيبنتاذه ومهيلاهثعبمد :عليئارسا

 كرشب نمدنا) هيلعةرهاظ ثو دا لئالد ناوةيبوب رلاب هلارارالاو ةيدوبعلا فهريغنيب وهندب قرغيم

 ىلع تاماذا ىنعي ة-:+لا هيلع هللا مرح دقف هقلخ نماكب رسثهل عجب نم هنا ىنعي ( ةنجلا هيلعةنلا مرح دف هللاب

 مهسفن ا وماظ نيذلا نيكرشإلامو ىنعي (نيملاظالامو) ةرخآلا فرانلا ىاريصي هنا ىنعي (رانلاهاوأمو) هكرسش

 دقل) ىلاعتهلوق ع ةمايقلا مويباذعلا نم مهنوعنع ومهنورمصنب راصنأ نم مهام ىنعي (راصن أن م) كرمشلاب
 ىرادنلا لوقريسفتلو ىرادنلانمةب روطسفلاوةيسوقرملالوقاذهو ( ةثالثكلاثةنلا نا اولاق نيذلار فك

 ناو ةثالثةطىتسعو مب ىع وهلا نإةلاقملاهفوماودارأ هنا نب ,مرسفملارثك ألوقوهو امهدحأ ناقي رط

 ىو قوذخحتا سانلل تلق تنأأ حيسللىلاعتهلوق كلذ نبي وهلا مهنم د١! اولكناو مهني ةكرتشم ةيطالا

 (اومدواومعف) بس> ىو عذم دسم هيأ]نذسملاود 1 تملا نم نأوناةادهماع

 لاق هل [ةئالث نمدحاووأ ةطل1ةنالث د أهللاناهرب دةترامضا«يف ةنالثكلاثهلوقف هللا نود نم نيطا

 ىدحاولا ٠

 ناباوجلاو ةثالثكاثهنلا نا اولاق ني لا كد ق!ةيناثلا ف لاقر حرم نباح ملاوههنلا نااولاق نيذدلارفكدقل ىو الاةب الا ىف لاق ىلاعت هنا

 , صخش ىف تقولا كلذ ف ىلجتف صخش ىف نامزالا ض عب ىف ىبج رامي رةتلا نال هتلاوههنيعب حيسلا ناكنولوقياوناكىراهنلا ضعب
 ميم نمةنئا دلو هناو حيسا او ىمو هللا ةثالثةط [ى ا اوبهذ مهضعب وهلال اهيلعر دق. ال لاعف أ ىسع ص خش نمرهظي ناك !ذهو ىسع

 ها اهتلصهيلعلمتشنامؤ نأى أن أةلص هيلعلمتشبام هلوق م 2 هلوقىف نمو



 ةفاضا(ارفكوانايغطكب ر نم كيلا لزت ام مهئماريثك نديزبلو) نآرقلا ىعي )ع رم ميلالزنأام .وليجنالاوةاروتلا اومي#: ىتح)

 كيلاالمويلادوعي كل ذررض ناف مهملع سأتتالف (نبرفاكلام .وقلا ىلع سأتالفإ بيبستلا قب رطب نار ةلاىلا نارغطلاو رفكلاةدايز

 مه واق نم ,ؤنملو مههاوفارانمآ اولاق نيذلا نمر فكسلا ف نو ءراسي نيذلا كن زحبالهلوقهيلعلدون ,وقفاذملا مهومهتنسلاب (اونمآ نيذلانا)

 قامعريخاتلاهيةينلاو فوذ_عهريخوءادتبالا,نوئباصاا عفترا نإ نصت عيجو هب  ويدسلاق مى :راصتلاو نوثباصلاوا وداه ندرذلا و١

 (ة99١) ىراصنااو اوداهنب ذلاواونمآن يذلا نا ليقهناكاهرب_خواهمسا نمنازيح

 ليكالاوةاروتلااوهقت ىتح) ئشىلع متسا باتكسلا لهأأي لق هنلالزنأف كعبتنالو كل نمؤنالو ىدطاو

 وهوامهفاع لمعلا .همزاب هناو لي الاوةار وتلا ةماقا ىنعم مدق:دقوتبألا (م9 رنم ميلالزئأامو

 كيلالز:أاممهنماريثكن دب زياو) كب ر نم مكياال زن أامريسفت م دقت دقو ٍلسو هيلعهللا ىلص دمحم ناءالا
 نيذلاءال وه ىلع داب نزحت الف ىنعي( نب رفاكا |موقلا ىلع سات الؤ) ىلاءنهلوق دة ارذكواناغيط كب رم

 ناةبالاهذه ىف نيباو مود لام عوش ىلعاوسل باكا لهأ نالجو ,زءهللأ نيبال (ىراصنلاو نوئباصلاو

 لمع ورخألامويلاو هللا نمآ اذاالا ةبقنمالوةايضف مهنمدحال ل_صح ال هناو لاملا لهأ لك ىف ماع اذه
 ريسفت مدقت دقوهنالا ناميالا مترالهنال |سوهياعهنلا ىلصدمحمب نال !اداالمعلا نموةللاهاضرب ااص

 ةءارقاذ كو نيثباصااولاقي نا ىضتقي بار عالار هاظ نوئرادلاوىلاءتهلوقوةرقبلاةروسىفةبآلا هذه

 عفتراهناهب وبيسو ليلا بهذ موعفرابر روهجلا أر قو ةعم_سلا نمريثكن باو دوعسم نباو بعكن ب ”ىلأ

 مو.لاوةللاب نمآنم ىراصتلاواوداهنيذلاواونم[ن يذلا نا ليقهن "اكريخأتل|ةين ىلءءادتبالاب نوئباصلا
 فطعيف ة.كلاوهربخ فدق كلذك نوئباضااو نونزح مهالو ماع فوخال_ةاح اص ل_+جورخآلا
 ءالؤه لكلاقدن ”اكفالالض ةبآلاهذهىفةروك ذملاقرفلاد_ثأ نيئباصاا نا ىه مهلبق نم ىلع نيئباصلا
 اهناوكلذك اًضيااوناك اونما اذامهنافن روئباصلا ىتح مهب وب هللا لبق اصإ | لمعلاب اوناواونما اذاقرفلا

 ومهند تاوهشااو ىوطا عابتاىلااويص مهنالاوجرش ىنععاهاكنايدالا نعاوبص .منال نيئباصاومس

 رخآى لاق متاو::1نبذلا ناةبآلال و ىف ىلا هت هللا لاق د3 تلق ناف هللا ه:ءنم لسرلا هبت ءءاجام اوعبشي

 نونمؤمممنانومزيو مالسالانورهلظبا اوناكنيقفانماناهنداف تاقرا ركشلااذهةافاف نمآ نمقبآلا
 نملاقممهيواقبال مهتسلاب ىأاونمانيذلا نا ىنعم نوكيف نينمؤملا لبق نم مهجارخاراركتلا اذه ىنف

 ماسقأ تح لخ دي ناميالا نا ىهو ىرخأ 5 دئاف هيف ليقو مهم هقافن نع معجروهناعا ىلع تبث نم ىنعي نمأ

 ناذهنامالا ماسقأ فرسثانأىلعهيرنةلاراركتلاةدئاففرخالا مويلاو للابن اءالااهف ريشثأو ةريثك
 اذهنسح امناومهنم (رخآلامويلاو) هللا نمآن ءهريدق: ف ذح (هئلإ نمآنم) هلوقىفونامسفلا

 هجوهبدارب ىذلاوهو اصلا لمعلا هن اعاىلا مضو ىنعي (اخ اص لمع و ) نيعءاسا| دنعاءولعمهنوكل فدحلا

 (ليئارسا ىنقاثيمانذخأدقل) لجوزءهلوقةرخآلا ىف ىنعي (نوئز<مهالو مهيلع فوخالؤ ) ىلاعتةللا

 ام ءاهتالاو هنمهان ماا لمعلا ود_يحوتلا ن.ءاهيفامباوا معي نإبةاروتلا ف مهيلعدووعل !انذخأ ىنعي

 نمىنعي (اوبذك اةيرف) عئارمشلا,لمعلا اوفياكذتلا قاثيم نه ممتاوهشداضإ ومهءاودأ فلا ام ىنعي

 مسوهياعهللا لصد#و ىسيعاوب ذك نمف ناك_ف لسرلا نمىنعي (نولتةياق رفو) مهتءاجنبذلا للا |

 ( كرا - (نزاغ) - "0 )

 ل_عورخآلا مويلاو هللابن مآ نم)
 مهيلع فو الفاحلاص

 نوئباصلاو(نوئزحي مهالو
 هللاب نمآ نم ىأ كلذك

 فوخالف رس" الا مويلاو

 ريا فذحو مدقف مهيلع

 هلوقك
 ع هلحر ةذي دما ىسمأ كبر نف

 بيرغل اهرابقو ىناف

 رابقو بررغا ىناف ىأ

 هنا ىلع ماللال دو كالذك

 فاطعأاب عفتري الو ناربخ

 الاذن الاهمساو نأ لح ىلع

 ربملا نم غارفلا لبق حصي
 ور<و اهبز نا لوقتال

 ادي زناز وكام او ناقاطنم

 نوئباصلاو ور متو قاطنم
 ةلاج فوذ ل اهربخ عم

 ناهلوقةل_ج ىلعةفوطعم

 الو هرخآ ىلا اونمآ نيذلا

 تفطعىتلل لالا اط ل#

 مدقتلا ةدئافو اهيلع

 نيئثاصلانأ ىلعهءذتلا

 ني.دودعملاءالؤهنيبأ مهو

 باتي ايغ مهدشأ او الالض

 ناعالامهنمحصنا مهيلع

 نم لحتو مهريغب نظلااف
 ءادتالا ىلع عفرلا نما

 عجارلاو ناربخ ىهامك ةل+ا مث طرشلا ىنعمادّبملا نمضتل ءافلاو .هيلع فوخالؤهربخو

 نورديامو نونايام ىلع مهوفقيا (السرمهيلااناسرأو) ديح .ونلاب ( ليثارمسا ىنب قاميمان ذخ أ دقل) مهنم ن:[ن مهريدقت فوذح نا مسالا

 مهاوهفلاخاع (مهسفنأ ىوهتالاع) مهنملوسرىأ ف وذ# عجارلاوال سرة فص تعقوةيطرسةاج(لوسر مهءاجالك ) مهتيدف
 الكليقدناك (نواتقباقي رفواوب ذك اقي رفإ)هيلعلدفوذحم طرشااباوجو عئارشلابلمعلاو فيلك-:لا قاشم ن«مهتاوهشداضإو
 مهلس ءاوا 2< 1.قيلئاقلفنأةسمباوجاوبذك اقي رذهلوقوهوبصان مهنملوسر مهءاج



 هوركمكلاني نأ ف ئاخالوادح اهغ لت ىف

 ىأ اركبوبنأو اشو قذف

 ن* تفلك اماذا ا

 00 ءادأ

 سل اهذعب نا كلذو طق
 صضعب نم ءادالاب ىلواب

 كناك_ذاهضعب دؤتم اذاف

 مك اعيج اهءادأ تلفغأ

 اهضعيب نءؤيمل 0 نا

 اهاكب نمؤيمل نك ناك
 دحاو ئثك>ح ىف اهنوكسا

 باطخ تحناط كك

 ا

 غلمم ريد َّغ اغلمم 0

 فكااق ٠ نءهؤمربعهب انموم

 ا ذه ىلاعت هللا مهنعل ة دحلملا

 هتلك ام كناف هلك ت1 ناف

 غسيلبتي يمأ اذهانلق
 غلب ىألبقتسالا ىفةلاسرلا

 ىفكب رم كيلا لزئأام

 ىأل عفت ناف لبقتسملا

 ىف ةلاسرلا غلبت مل نا
 غلبت كم 3 نقتل

 لزنأام غاب وأالصأةلاسرلا

 الونآلا كب ر نم كيا
 ةكوشلا ةرثك هب رظنن“

 ناسا م0نائةدعاو

 ريغكلذ غلب واذاصا غابب

 ىلع غلبت نافادح ا

 غلبت كن 35-- اذه

 اعحمشملاق م الص !ةلاسرلا

 جشناوهيلءردقي فال

 مولا ىدويالهللا نا)هلوق لاش رافكسلاس انلاو هباصامهباصأ م دعب تازنوأ هتبعاب رت رسسكو دحأ موب ههجوفف

 هنالاسر (هتلاسر تغاباف)كتيمأمكهعيج غلب تل ناو (لعفت/ناو) (ه16)

 أيش كرتئالواد_حأ نبقارئالوهءارهاحم كب ر نم كيلال ارنأام عيج غاب لوس .رلااهمأايةبآلا ىنعمر دوهيلا
 ىلاعت هلوةوهو ه-:لاسر تغلب اف تافوالا نم تقوى كلذ نم ايش تيفخ ناو كب , رنمكيلا لزنأاي

 مكب ر نم كياالزنأ اامةناتمتكن ا ىنعيسايعنب'لاقهتالاسر“ىرقو (هتلاسرتغلب افلعفت/ناو)

 اشاحوهيلاهللا لزتأامأيش غابي ؛لنك ناك ضعبلاغالبا كرتول سو هيلعهئلا لص هن ىنعي ىنلاسر غلبت

 نأ كثدح نم تلاق ةشئاع نع قورسم ىورهسيلا جوأاهأيش مكينأ مسو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 نمكيلالزنأام غلب لوسرلااهبأ,تأرقمثب ذك دقف ديلا لزن أ أيش متك لسو هيلع هللا ىلصةنلا لوسر
 كعنع 20 كلظفح ودي( ناانلا نم كمصعي هللاو ) ىلاعت هلو قوهيفةداب زب نيحيحصلا فهاجرخأ كب ر
 بورضب ىذوأ دقو دحأ موي هتيعإب 0 ارجش دق سيل تلق نافر افكت اانه سانلابدارملاو مهن

 مالان + همصقل هلا: مدارات لو ساناا نم كمصعب هنناوهلوق نيب و كالذ نيد م باف ىذالا نع

 م_سوهيلعةللا لصةللالوسر عمازغهنار باج ن ءىورام كلذةعص ىلعلدب ولتقاابهدارأ د>أ هيلعردقي

 هللا لوسرلزنفهاضعلاريةكداو ىفةلئاقلا مهتكردافهعم لفق لو هياعمتلا ىلم هلال وسر لفقاساف دن لبق
 قلعف ةرحش تخخ - وهيلعةللا ىل_صةللالوسر لزنف رحشلاب نوللظتس سانلا قرفتو ملسوهيلع هللا ىلص

 طرتخا !اذ_هنالاقفىفارعاهد:عاذاو انوعدب إ سوهياعفتلا ىلص هللا لوسراذافةمون هعمانتو هفيساوم

 ىو سلجو «,ةاعبملواثالث هللا تاقف ىنم كنج نملاقفاتلصهديفوهو تاظقيتساف مئانانأو ىبس ىلع
 اهانكر تةليلظةرجش ىلعانبتأ اذاف عافرلا تاذب لسوهيلعهللا ىلص للا لوسر عما ذكر باجلاق ىرخأ ةباور

 ةرجيشلاب قلعم لسوهيلعهللا ىلص هللا لوسر فيسو نيكرشملا نم لجرءاذ- مل_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل

 لسوءياع هللاىبطةللالوسر با ا هددهتفهللا لاق ىنم كعنع نملاقفاللاقف ىنفاحت لاقف هطرتخاف
 ىضذر ةشئاع نء(ق) ثرحلا نب ثروغلجرلا كلذ مسا ناهلةباور ف ىراخبلادازو نيصصصلا ىفداجرخأ

 ىنامصأ نماحلاهال_جرتيالاقفةلياةئيدملا«.دقم ل سوهياعهللا ىل_صةنلالوسررهستلاقاهنعقللا
 هللاقف صاقو ىلأن ب دعسلاق اذه نملاقف حالسلا ةشخشخانعمس كل ذك نحناهيبف تلاقةل يللا ىنسرحب
 00 ههللالوسر ىلع فوخ ىسفن ىف عقولاقف كب ءاجام لسو هياع هللا ىلص هللالودر

 0 01و اع قا ىل هنن لوتس ناك تلاقدشناع نعو مانع 1 وميلعتلا لص هللا لوسر هلاع د هسرحأ

 اهمأ ل لاقف ةرقلا نمهسأر مو هيلعةثلا ىلصةللالوسر جرتأف سانلا ن مكمصعب هللاو تاز ىتحاليا

 هذهنا اذ_هنعباو+لا ىف ليقو بي رغشي دحلاقوىذمرتلا هجرخأ هللا ىنمصع دقفاوفرصصنا سانلا

 ىدوءالهللانا) هلوقوالوزن ن ؟رقلارتلان «ةدئاملاةروسنالد_- أ موب ىفه_سأر جشام دعب تازئةبآلا

 هانع«ىربطااري رجنب!لاقو كنع ضرعأو كب ذك نمد _ثربالهانعمسا.عنبالاق (نب رفاكلاموقلا

 ىلإ هتنب إو هللا دنع نههب تمج ا هع راو ىلا ليض نع داع هدشرالقفوبال هللا نا

 دست اي لق ىنعلي ( ين ىلع متل تاتكلا لهأاي لق ) ىلاعت هلوق ُُه هبجوأوهيلع ضرفاهفهتعاطو هلا سعأ

 من |نوعدلا ئث ىلع متاوهللا د_دع ىضترملا قا نبدلا نم ئش ىلع متسل ىراصنلاودوهيلاءالؤط

 متةدحأ كن اف ىراصنلار يشع ءايىبسعهب ك*ءاجامتالو دوهيلا رمش عمايمالسلا هيلع ىسو مهب ع ءاجامم هيلع
 فيصاا نب كلام وثم نب مال سو ةئراح نب مفار ل سوه ءاعةللا ىبصةللال اور ءاج ساب ءنبالاق متريغو

 ده-كوةاروتلا نماند_:ءامع نمؤتود' : دو مهارب| ةلم ىلع ءكنأ معزت تس !أد_#اءاولاقو ه ةإ مرح نب عفار

 ند .مكياعنخ أ فاييفاممتدجو مثدحأ ك- كلو ىلب ملسوع يلعمتللا لس دلال او

 قحلا ىلءانافاني دب ىف امذخًنانافاولاق كتادحا نه ”ىرباناف سانالهوذيبت نأ مت م اماهنم مه 5 قاما

 ىدطاو

 هنالاعبا يش ىمسي ىتحهبدتعي نبد ىلع( ”ىش ىلع مل بانكلا لحي لق) كالا نك هلازنان ردي رياست مهكمال(ني رفاكلا



 لع ناولو نب دسفلا تعالذاو) مهبتك نممالسلا هيلع نارك ذوحتوالسالاعفد ف نودهتجيو (اداسف ضرالا ف نوع د)

 مهناميا اونرقو ىأ (اوقت اوه (1١ ١) م 7 ايس نمانددعام عمهبءاجامب وماللاهيلعةلالوسرب (اونمآباتكللا

 منع انرفكل) ىوؤتلاب

 مهد اونو(
 تانح مهانلخدالو) اهم

 ولو) نيملسملاعم (ميعنلا
 ةاروتلا اوماقأ مسهنأ

 اوماقأ ىأ (ليجالاو |«

 امهدود>حو ام تاكا

 لوسر تعن نم امهيفامو

 امو) رد عا

 ن* (مهيرنمموبلالزنأ
 مدينا هللا بتنك رئاس

 اهعيمج نامالا نوذاكم

 ليقو مهيلا تازن أ هناكف

 نماواك ال) نآرقلا وه
 نمرانْعلا ىن-عي (مهقوف
 تحن نمو) مهسؤر قوف
 هداهو عورزلا ىنعب ( مهاجرأ

 مظطوقك ةعسوتلا نعةرايع

 هقرف نمةمعنلا ىف نالف
 لذع ةبالا تادوهمدق ىلا

 ىلاءتةنإ!ةعااطب لمعلا نا
 و»و قزرلا ةء سل برس

 له نأواو ىلاء:هلوقك

 اوةئاو اونمآ ىرقلا |

 لاقو اديأةلذ ىفدوهلالا زتالف نيمل سلا هنلآ تعبف ةلول م هللا داو واود ف أم سرفلا مهو سوجما مويلع
 امال ىدسلالاقو ىلا عن هللا اهافطأ لس .وهيلعةللا ىل_صد#ت برح ىفاركم اوركمادكك ةبآلا نعم دهاجم

 دم برس ىفاراناو دةوأ لكو ىلاعت لل هقرف ذ ل بو هيلعهتلا ىلص دمت سمأ هباود سفيل ئيشىلع مهرمأ اوعجحأ
 قنوعس و)هني دو هيبنرصنو مهرهقو بعرلا مهب واق ف ف ذقو ,هران دمأ أو هللااه افطأ مسوهياعفللا َط

 مهنا لق ةو مهمتك ن ماس .وهيلعهللا ىل_هدمترك ذوحم ومالسالاعفد فن ودهت< وىنعي (اداسف ضرالا

 بحال هللا نا ىنعي ( نيدسفملا بحال هللاو) كلذ رب_غىلع نور دقي سلو ليحل او ديكلاورك-لا,نوءسي

 هيلا هللا قاخ ضغب ًامهواهيف سانلالذأ نم ممتدجوالاةدلبب دوهيلا ىتانالةداق لاق هتفصه ذه تناك نم

 (اوةتاوإ) هبءاجاوفهوقدصو ل_سوهيلعةللا لص دمحم ىنعي (اونمآب اتكتلا لهأ نأولو) ىلاعتهلوق
 نال مالسالا لبقاهول ع ىتلا مه.ونذ مهنعانوحلىنع.( مهم ايس مهنعانرفكل) ةيناردنلاوةبدوهيلا ىنعي

 ةاروتلا اوماقأ منأولو) ةمارقلا موي نيما لا عم ىنعي ( ميعنلا تانج مهانلخ دالو)هإب قام بج مالسالا
 هللا بص دمع ق.دصتلاودوهعلابءافولا ن ءامهيفا ب اولمعو امهدو دعا مهماكحأ اوماقأى 7 , (ليتالاو

 عملو يحئالاوةاروتأا ةماقاب باتكلا ل هأ سما, فرك تلق نافامهيف نادوجوم«ةفصوهتعن نال ملسوهيلع

 هل ءاهيبفابمال نامت هاما دب وايت امه

 نالوق هيف م رن مهيلالزن ًاامد) ىلاعتهلوقو 3 نك رمل قال ىءاو مهنا تت اح هتعد رس

 تتكس ؟-ااهذهىفو دوادروب زوءايمرا ب اكوءايعش ب اتك لثمةيدقلا مناي نأ بت تكدب دارملان] اكهادجا

 لسوهيلع هللا لص دمح؟نامبالا ب تتكلاهذه ةماقأيدا رناوركف و ل دهترك ذاضأ

 نم مهيلالزن هناكفهب نامعالاب نورومام مهمل نآرقااوه م« رنم مهبل زن اامدارملا نا ىناثلا لوقلاو
 هيلعةلا لصد بيذكت لعاورص لد وهنلا نى ؛ (مهاجرأ 0 0 اواك 00 مهر

 ةلولغمةللادءاولاق ثدحىللا اوغلب ىتح ةدشلاو طدعقلابهللا مهباصأ مهتيدو و مهرفك ىلعاوتدو سو

 هلوق وجو ةعشلاو بصل هر كا تلك دل ماعمهىذلار 2ك ؟تاوةيدوهد لا اوك رتوامهنأ هللاربسخ اف

 مط تجرأ وراطملا م-هيلعتازئالءانعم سابعنإالاق م ا ان نءو موقوف نماواكحأل ىلا عت

 نم لمعلا فداصتقالاوةل داع ىأ (ةداصتقمةءأمنم) م-عياعقزرلا 4 ةءعسوت كلذ نءدارملاو ثادنلا

 || ةدصتقملاةمالإ دارماوهنع جاجو عاريغ نمهبلطادوصةم فرع نهنالدصقلا نه هلصأو ريصقنالوولغريغ
 نم تاكرب مهياعانحتفل | ( مهنمريثكو)اوماسأ نيذلا هبادصدأو ىئئاجنلااو هباحصأو مالس نب هللا دمع ل ثم باكل لهأ نم نمآ نم
 (نولمعامءاسإ) دوهيل 'ءاسؤرو فرشالا نب بهكلثهمهرذك ىلءاوماقأ نيذلابادكلا ل هأ نم ىنعي

 مو لعلنا ىلص ىننلاب بي ذكذلا عم 1 حير ةلاباوأ م سابع نب لاق مهر فك ىلع مهن ماقا٠ نء نول معيام سشب ىنعي

 ا يس كب رنمكي ملا لزن ألم غلب دلوسرلاا+ أ( لَورَغ هلوق ©

 بيع تازن لب ,ةوةبالاهذ_ه لزتاف هب ذكب ١ سان هلا نمنا فر ءواعرذ قاض - سو<لعهلئا لد هلوسر

 نولوقي وهب نؤ زه:ساواعجو كال, ةانماس أ اولاقف مالءالا ىلا مخاعد لسو ةيلعششا لص تلا ناكل

 5ك س مهن« كلذ لسودي راعةللا لص ىنلا ىأرامافانان>- ىساعو ىراصن!!تذتامانان-كدذخت: نأدب رت

 قي نمو ضرالاوءامساا
 هقزرب واجر هل لع هللا

 تاقف بسكال ثيح نم

 ناك هنا<ب اورفغت_سا |

 اوماقتساولنأو تايآلاارافغ

 مهانيقسال ةقي رطلا ىلع

 (ةدصتق .ةمأمهنم) اق دغعام
 :ءانم قع 0 نادال يعكر لرد ىلع متسا باتكلالهأأب مطلوقي نابة سمو ةيآلا هذه هنلا لزناف

 ١ ىلع ثحلا نع نيياحالا ضءب ىف كسي ل سو هيلعهللا ىلصىننلا ناك-فهوهرك نيقفانمانأ كلذو داهجلا
 , >نكلل]| هدلعةلبأ لوسر 0 ها ماا ## د يل

 ةئمؤملا ةفئاطلا ىهليقو ١ 9 هتئعلاسامو صاصقلاو مجرة مق تلر زفر خال تمد ا ةيهارك نم م اعالداهملا

 مهلمع أو سأ ام مهمريثكو لد ةهناكس دكت ||| ىنعمهيف (نوأدعي امعاس 4-3 0 لا ءرمنوعب رأوةينا كو هبا أو مالس نبةئلا دمع مهو

 ثقأإ يصربغ كلملا لزر ًاءيضىأوكيلالزز َّ ام عيج ( كب رنمكيلالزنأ اام غلب لوسرلاا ميأاب) مهري_غو هناحص اوف رسثالا ن: بعكمه لبقو
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 تحن ل ديم سنذجلا ب سحب ةينثتلا ناب لاكشالا اذه نع بيج واهودحنالّناةءعناودعت ناو ىلا, ديك ان(ءاشي فيكى فني )
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 ةآ

 هوهفصوام ىلع يمالا سل ىأناّءطو سمها دي لب لاقف ,ي«الكق فو ىلعا مهجأ لبا نع ةبانك ةلواغم ا

 لاكشالاوهوجولا لك أ ىلع ىطع أ دقف هيدديب ىطعأ نم ناف لكلا يبس ىلع ركداوجوهلب لديلا نم

 هلوقهنموةدودعمالوةرو درب غهللا عنو ديلا ةيذئتب قطان نار قلاصنفةمعناا,ترسفاذاديلا نا نااثلا

 نطابلاةمعنو رهاظلاة.عنو نيدلاةمعنوايندلاةمعن ل_ثما ةياهمالةريثك عاونأ نيسنإلا نمداو لك[: ةلالدو ءاحعسأاب فدوال 5 6 ًَ - ١
 اذه نءلوالالوقااباصصأ باج ةمعنل!فصو ىفةغااملاةينئتابدارملاف عفدلاةمعنو عفنلاةم-ءاو | ىلعالا قفئال هنأ ىل-ع
 0 00 - 501 0 - د ٠ ا 0
 نكي هك-اوأهتمعنب وأ هنردقب مدالهقلخ ىنعم ناكو لوهب دي هقاخ هنا مدآ نعربخأ ىلاعت هللا نااولاق نإب !' ندب زياو) ةمكلا ىختق»
 دوهيلا نم( مهنم محلا

 نودادزبى أ (ارفكوانا يغط
 ن ارفلا لوز: كت دع

 دو+عاف ايداع مه دس

 اذهوهللا تاي ابارذكو

 ببسلا ىلا لعفلاةفاضا نم
 ىلا اجر مهتدازف لاقاك
 ةوادعلا مهنيبانيقاآو .هسجر

 (ةءايقلام وب ىلاءاضغيلاو

 مهب عقبرال ىتش مه واقو

 اماك ) دضاعتالو قافتا

 رد الا رااو كقول

 اودارأ املك (هللااهأفطأ
 - 0غ عز.

 اورهفداوب عدا ةياراح

 ىلعهللا نمر مط مقيم

 مالسالا هات دقو ا

 ليقو سوجلا كل« ىف مهو
 هللا لوسر اوب راحاملك

 رصن 2 هياعهللا لص

 ايدوهبقاتالةداتق نع مهيلع

 نم هند>و دقوالادلب ىف

 ساناالذأ

 ل
 همعن ف نوءلقتمو هكلمىفمهعيجوهيردقب نوقولخم هقلخ عيج نالموهفههجو كلذي مدآ ةيصوصاخ ا

 ىلعهفي رسشتوهصاصتخ !كالذد م هقلخ نود ىديب تةلخال ىلاعن هل ةب مال_سلاهياعم ذآ هللا صخاماف 1

 ىوس ةفص ىهو للا تاذبةماق ةفصديلا ناالوق ىرعشالا نسما ىنأ نعىزارلا نبدلار فن مامالا لقنوهريغ

 هبديب مدآ قاخ ع وقو لعج ىلاعت هنا هياعل دب ىذلاو لاقءافطصالا ليبس ىلع نب وكستلا هنأ ش نمةردقلا
 نال كلذب فطصم مدآن وك ع نتماةردقلا نءةرابعديا!تناك ولف لهئافططاو مدآلةماركساا ليبس ىلع

 ليس ىلع نب وكتااو قاخااهمعقي ةردقلاءاروى :رخ أ ةفص تابثا نمدب الف تاقولخلا عيج ىف لصاح كلذ

 نينجا نمدحاو لكتحت ل خدي مث سنجلا بسحب ةينثتلا نا مطوق نع بيجو همالكرآ اذه ءافطصالا
 نءعوىدؤيالو عجبا نودامهئايعإب نيا نعالابرعلا مالكىف ىدؤيالىنءاذامسالا ناب ةريثك عاونأ

 مها اردلارثك أم ىنعي ساءلا ىدبأ ىف نيمهردلارثك أاملاقي نأ ب رعلام الكف ًأطخواولاق اًضيأ سنحلا

 هسنج نعىدٌؤي د>اولا نكتلواهنايعاب نينثا نعالا برعلا مالك فىدؤيالىنثاذا مهردلانال مهيدبأىف

 نعىدؤيد>اولانال مهيدي ىفمهاردلارثك ألم ىنعب سانلا ىدبأ ىف مهردلارثك ام برعلا لوقتاك

 ةمسجلالوقتاك ةحراحب تسلاهناوهلالحى لت ىلاعتهللةفص ديل! نالاق نملوقنايبلا اذهب تبئف عجلا
 ءاشي نم ىلءعسويفراتخب وذب رباك قزرب ىلاعت هنا ىنعي(ءاشي فيكق فنيل اريك اواعمطوق نع هللا ىلاعت

 هيلع للا ىلص هللا لو سر نأ ةرب ره ىفأ نع(ق )هل هفيامذ الو هكلم ىف هيلع ضارتعاال ءاشي نم ىلعرتقي و
 متن راراهنااو ليللاءاحسةةفناهضيغتالى المهتنادب لاقو كرلع قفن فن أى اعتو كاين ندا لاق لاق سو

 ضفخيو عفرين ازيملاهديب وءاملا ىلعهشر ءناكوهديبام صقذي مهناف ضرالاو تاومسلا قاخذن مقفنأام
 هلوقوي فييكتالو هيبشتر بغ نمءاجاكهرا ىماوهب ناعالا بيف تاغصلا ثي داح أ دح ا اضيأ ثيدحلا اذه
 نآرقلا ن«ةبا كيلعتازناماكى نعي (ارفكو انايغط كب ر نمكيلالزنأام مهنماربك نديزيلو) ىلاعت
 ىلع مهتماقا ليقودوول ا ءاماعري كلاب دارملاو ,منايغط عمانا يغطو مهرفك ىفةد_ثاودادزافاهماورفك

 نيب ءاضغبلاو ةوادعلاانيقلأ ىنعي (ةءايقاا مويىلاءاضغبلاو ةوادعلا منيان ق'أ و ) هيف هنمةداب ز مهرفك

 موب ىلا نيضغار:م نيداعتم مهنيد ىف نيفلتخم مهلعفدوهياا فئاوط نيب كلذ تل ل يقو ىراصالاو دوهبلا
 ةيناكلملاكقرفىراصنلا كا ذكوةهبشممهضعب وب ردقمهضعب وب ربجدووبلا ضعب نافةمايقلا

 كلذ ن وكف يكف نيماسملا قرف نيب لصاحاضي ا ىنعملا|ذهف تاق نافةينوراملاوةيب وقعيلاو ةب روطنلاو

 ىنلارص ءدعب تندحا | نيماسملا ف تادح ىلا عدبلا هذه تلق هبا وم ذب ىتح ىراصنل اودوهملا ىلءابيع

 نسف مهنيالداح كلذ نم”ىمث نكي لف لوالاردصا | ىفامأ نيعباتااو ةباحصا رص ءو لس و هيلع هلا ىلص
 ملسو هيلعةثلا ىلصةننا لوس ر ىلءنارقلاهيف لزن ىذلارصعلا كلذ ىف ىراصنلاودووملا ىلعاميع الذ لعج

 مهكلهي نم مهيلعنلا ثعبي للا كحاؤفلاخودوهبلا دسف ا ملكىنعي (هللااهأفطأ برحللاراناو دقوأ الك ١
 هللا طاسف او د_سفأ مث ىورلا سوطيط مهياعةللا ثعبفاو دسفأ مث ىلبابلارىصنتْح مهياعهللا ثعبفاو دسفأأ

 مههلع



 سبل تحسل أمهاك ًاومنالا طوق نع

 نعدوولاناءهرلاورايحالا ىهناله ىعملاو (تحسأا مهلك او) بذكلاىنعي (مالامطوق نع)

 ىصاعملا نعمهريغاو مني لذا نايهرلاوراب>الا ىنعي (نونصياوناك ام سمبلا) تدحسلا هاك ًاومنالا طوق

 نبالاقةبالاد ذه ىف نيقي رفا مذ ىلا هتانلا نالهبكت سمةلزنع ركنملا نعىهنلا كراتنا لعل دياذهو

 هلوق 0 اهن٠ءىدن :ءفوخأةئآن ار ةلاىام كاحضلا لاقوةيآلاهذههنماخب وتدشأن آر هلا فام سامع

 ناك هللاناسامع نبا لاقىدوولا صاد: ةىةبآلاهذه تاز (ةلولغمهللاديدووبااتلاقو) ل+وزع

 ل_سوهيلعةللا ىلءادتوقثلا ! مءاماف ةيحان مهيصخًاوالاومأ سانلارث ؟ او ناك ىتحدووبلا ىلع طسإ دق

 ةضو,ةمة_سوبحم ىنعب لول ةمةنلا دب صاحت ة لاق كلذ دنعؤ ةعسلا نم مهبلع طسام منعه كهباوبذكو

 لاقااواريبك اواعم_ط وق نعهللا ىلاعت ضربقلاو لخسلا ىلا ىلا عتهللا اوب.فقءاطسلا ولت لاو قررا لح

 هلا اقتلاه ذه ىفهعم مهكر أ ىلاعتللا نا مرجالهلوةباوذرودووملا ةيقتب ههنيولو صاخحشنف ةثييمل اةلاقملا هذه

 نءةفوفكم هللادبهانعم ليقوانعةطوبقمهتمعن ىنعيةلواغمهللا ديدوهيلاتلاقو ,-منعارابخ | ىلاعتلاقف

 ىلاهتهلوقلحصأ ل والا لوقلاو لكلا انؤابادبءامر دة كلذوهمسقهب ربيامردقبالا نب ذعي سيلفانب اذع

 هيلعهللا ىل_دهيدنا ىلاعتهلوق ل_ءلدي دوحلاو للا نعزاحاهطس وديلا لغنا لعاوءاشي فيك قفشإ

 عفدلايساللامعالا لكلةل [ديلا ناببسلاو طسبلا لك اهطسنالو كمق:عىلا ةلولغم كدي لمحت الو سو
 ليقفازاح ديلا ىلا لخبلاودوملا اودن_سأو بيلا ىلع ببسلا مسا اوقلطافهك اسماو هقافناولاملا

 اونعلو مهدي تاغ)ىلاعتهلوقو و ديل !ضوبقملوخب ال ليقوديلا طوبموديلا ضايف مي ركلاداوجلل

 داوجلاان ل اقف مهيلعةئلادر جاجزلا لاقُللا ةجر نعاو درطوريخ لك نع مهيدبأ تكسمأىنعي (اولاقاسع

 مهي وعدن نك للان دويل لارا دع رك هكوسملةلواغملا حريتي أ وءالتجرلاوظتا

 قاوح .رطو مهقانعأ ىلا مهم ء.دب أت د_ ثىأ ةقيقحلغلا نموها ذه ىلعف تهجر ةفداستا ا
 ةدرقاي دلا ف اوخسم مهنأ م ممحعل ع نفاولافام_بساوب ذءاولافاياونعل ىنعمولوقلا| ذه ىلعم طء| زجرانلا

 هاديلب) ىلاعتهلوقو ُُة رانلاب اذعم طةرخالا فوةب رجلاوةتكملاوةلالا«مياعتب رضو رب زانخو

 هرتاتاوءرتفاام يبل ودور تاوساتعي ا (ناتطوسبم

 دقفديلا ىف مالكلا امأو ,همالكر دق ىلع باوملا|ذهماوبيجأ ا: اواريبك اولعمطوق نع هللا ىلاعت ثلا ىلع
 ناماكتملا ضعب وةنسا !له ا ءاماعو فاسلاروهج بهذ موهوامه دحأنيلوق ىلءاهانعم ىفءاماعلا فلتخا

 تءاجاك اهرك كو مياستلاو اب نامالا اذيلع بجي ؤهجولاورصبلاو عمسلاكهناذ تافص نمةفصةللادبنا

 هيلعةللا لص ىنلا لاقو ىد يب تقلخا ل ىلا عت هللا لاقل طءتالوهيبدتالو فيك البةنسلاو باتكلاىف

 ديلا اولاق .ماف لي ؛ وأتلا لهأو نيماك-:اروهجلوقىتاثلا لوقتلاو ني هبدياةلكو ندرلا ناي نع -

 اهباع هرك_ثادن ىدنع نالفالاق.ةمعنلااهمناثو ةمواعم ىهو ةحراهلا اهدحأ هو>و ىلعةغالا فرك ذب

 مالا اذهم كل دباللاقي ولوقءلاو ىوقلا ىوذبهورسسفراصبالاو ىددالا ىلوأ ىلاعن هللا لاق ةردقلااهئلاثو

 هدي ىذلا ىلاهتهلوقهئموهكدام فى أن الفد ىفةعيضلاهذهلاقي كالملااهعبارو ةردقلالاكبلس ىنعملاو

 نوكست نأ عندمهنا ىلع لد لقعلا نال جوز اللا ةفص ىف ةيفتاف ةح راما امأ كلذ كالعىأ حاكسنلا ةدقع

 38 .ةيكللاو ةيم_سجلا نعللا ىلاعت ضاعبالاو ءازجالا نم بك يموضعو صوصخم مسج نع ةرابعةثلادي

 اهمد-يلاترسسف ىتلا ىناعملارئاسام اوةحراا ى :هعهللا» نوكبت "نأكل ذب عنتمافاريبك اواعهسشتلاو

 ةمعنلا نعو كالملا نعوةردقلا نعد ةرايعهللا قح ىفديلا نأاو.عز نيماكتا ١ نمءاماعلارثك ؟نالةلداخ-

 تايئاب قطان نارقلاصنوةد_>اوهللاةردقفةودقلا ىنعب ترسفاذاديلا نا ههدحأ نالاكشااانههو

 هللادب مطوقاوا_هجاادوويلا نابلاكشثالا اذه نعبيجأو ناتطوسمهاديلب ىلا عتهلوقىفنيديلا

 دشن ىحاهمغهتلا ىصر نتابع نإ | نعوةماعلل( 6 5 ة) لوالاو ءاملعا مذا ذه (نوعنصيلوناك م

 كر |ثدح نارقلا ىفةنآ د

 ةلزئمر كنا نعى هناا كرات

 درعولا فر كنا بكت م

 هللا دب دو_ميلا تلاقو)

 اونعلو مميدبأ تلغقلواغم

 (ناتطوسمداد. لب اولاقاع

 هللا«رنعادوهيلا ناىور
 هن اعاد اوبذك الل

 طساام هللا فكمال_بلا

 نماوناكو ةعسلا نمءياع

 كلذدنءفالام سانلارثك أ

 ةلواغمهللا دن صاح :ؤلاق

 . نورخآلا هلو-ةبىضرو
 د لا لغو هيف اوكرشاف

 لحبلا نعزا# اهطسب و
 الوىلاةتهلوقه:مودوحلاو

 كقنعىلاةلولغم كدن لدحت
 الو طسبلا لك اهطستالو

 دي تابثاهب ماكستملا دصقي

 هنأ ىتح طسالو لغالو

 عع وىطعي كلام ىف لمعت

 لامعتساريغ نم ةراشالاب

 ىلا مطقالا ىطعأولو ديلا
 اماولاقلال ردا

 لمعتسادقولاونلابهدبطسبأ

 طسب لاقي ديلا عصأ ال يح

 ىرد_ص ىهيفنك سابلا
 نموهىذلا ساءاللءش

 رظنيل نمو نافسك ىقاعملا

 لي دأت ريكي نادبل الع ىف
 تاغهلوقوةبالاهذهلاثما

 لخبلاب مهياعءاعد مهيدبأ
 هللا قا لأ اوناك مث نمو
 اهنأكىهف منهج ىف لغت 1

 لبىفديلاتينئاغاو تاغ
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 هندي هيطعي نأ ىخسلا هلك بيم ةباغف «:علخبلا تاوهلءاخسلا ةباغتابثا ىلع ل دأو غلب أهراكسن او مطوق در نوكيا ةلول ةم هللا دي ىف ةدرغم



 ىأباونانناعا نم متمقنامي رمشب ىأ ناعالا ىأ مدقتتا اىلا ةراشا كلذو ككمع زف مالسالا لهأ نمةق.ةمللا فب وقعرسش (هللاهنعا نم)

 باد ا ىني (ةدرقلامهن«لءجوهيلعبضغو) ةتناهنعا نم نبد وأ كلذ لهأ نمرمشب هريدقت نم لبقوأ لبق فاضم فذح نمددالوءازج

 مهاشموةدرؤا اوخسم مهنابشف تبسلا باص نم نيخس لا الكوأ مالسلا هيلع ىسيعة دام لهأ(ن )٠8 رافكىأ( ربيزانخاو) تبسلا

 لهأ نم .رمشب كين أ له لق ىنعملاو ميا باداعب مهرشبف ىلاعتهلوقهنمو # عيجو برض ىمبةيحت

 رمشب لاق ىلا هت هنالرمثلاب مباع موك نيدلا كلذب نيفوصوملا نا ىضتقي اذه تلق نافةب وثم نيدلا كلذ

 هللا هنعل نموهوأ هللا هذعل نع كين أل هدانعم (ةئلاهنعل نم) ىلاعتهلوقو وف كلذ نهرسشهنرود خسمو
 ةاصعلا نم ماقتنالا5 دارابضغلا نال هنم مقتناو ىنعي (هيلع بضغو )هةر نع هدرطوهدعب أ ةللاهنعل ىنعمو

 ديعو) رب زانخ اوحعدم

 وألجتلا ىأ (توغاطلا
 لجتلا مهتدابعنالناطشلا
 فاطعوهو ناطيشلا نابزتب

 دمع نمو ىل ق هناك نمةلد ىل-

 توغاطلادبعو توغاطلا
 اعوذو» ام«اوإ_هح ةزج

 ىلع فوطءموهوةنطفلاو

 توغاطلا دبعمهنمهللا

 نوخوسمملا (كئاوأ)

 (اناكحمرسش)نونوعمملا
 ىهوناكللةرارمدلا تاج

 رب زانخوةدرق مهلعج نم مهنموهيلع بضغو هللا هنعل نم دوهملا نم ىنعي (ريزان+اوةدرقلامهملءجو)

 ري زانخاو>سم مه اشموةدرقاوحخسم ميهنابشف تبسلا بادص امه الك نيخوسمملا نا سا.عنءالاق

 لوزن د_ءباورفكن يذلا فناكري زانحخلا خسمودوهبلا نمتجسلا باعصأ ىف ناك ةدرقلا خسمناليقو

 ةدرقلان اوخ'اي مهاولاقودوهبلا نوما_..ملاريعةبآلاهذهتازئالو مال_ىلاهيلعىوميع نمز ىفةدئاملا
 ناطيشلاعاطأ نمىنعي توغاطلا دبع مهنملعجو ىنعي (توغاطلادبعو) كلذباوحضتفاورب زانل او

 عاطأ ن.لكناهّتاجو رابحالاو ناهكلاوهليقو ل تلاوه ليقو ناطي_ثااوهتوغاطلاوهل لوساهف
 نيخوسمملاومماعبوضةملاونينوعلملاىنعي (كئلوأ) توغاطااوهود دبع دهفهللاةيصعمىفادحأ
 مهناكمنادارأ ل يقو ةبانكسلا باب ن.وهفهلهأ هبدارملاو ناكملا ىلارسشل اب سنو مهري ن«ىنعي (اناكمرسش)
 ىلاعتهلوق عي قدا ب رطدصق نعاطخوىنعي (ليبسلاءاوس نعلضأو) هنمارشدش أن اكمالورقس

 000 : 1 00 1 : . دصق نع (لييسااءاوس هوربخاف !سوهيلعهنلا ىلصهللا لوسر ىلءاواخ ددوويل| نم سان ىف تازنةداتق لاق (انما اولاقك ٌؤاجاذاو) نءل وك : ا 2 2 -,ءلضأو )ةغلامما] هلهال
 مهونامالانورهظ,ءالؤه ناكف مهرغكو مماالضب نوكسمتممهوهبءاج ىذلابنوذار نو:مؤم مهنا ةنحلاىلا ولا 0

 اوجرخ دق ,هورفكلاباولخددقو) مهنأشو مطاح )سو هياعهنلاىلصهيبنىلاعتةلاربخافنوقفانمكلذف || 1 0
 21 21 3: : 3 50 ا نما نا رو

 2 نم ىع ماب د ى من رف 1 مهنا ىنعي (هب ملا ىلع نولخدياوناك نورفاكمهفناعالا نمئوث مه ولقب قاعتيل نب رفاك اولخ داك اوجرخو نب رفاك اول دونا ىنعي (هب 00 .

 نم ةملكو دوهبلا نماريثك د جاي ىرتو ىنعي سو هيلعمنلا ىلص ىنال باطخلا ( مهنماريثكى رتو) .لجوزع
 لاقاذلفدوهماا لك اهلعفي ناك امةبالاهذهىفةروك ملا لاعفالاهذهن ا لعاو ضدعبتا نوكس: نأ لمت
 لمعتستاه|ةءراسملاةظفل نكل ةعرسب هيلاةردابملائثلا ىفةعراسملا (نوعراس) .منماريشك ى رتو ىلاعت

 مل سو هيلع للا ص

 انها اولاق؟ ؤاج اذاو)

 ةظفل ترك ذامناوبلغالا فرمشااقلاقتوةليخلا اهدضوتاريخلا ف نوعرا ب ىلاعتهلوقهنمو ريما ف || 0 00 0
 هذه ىلع نومدقبأ اوناكمهنا ىهوةدئاقا( تحسلا مهلك ًاوناودعلاو مثالا ف) نوعراس هلوق ىفةعراسملا 1 3 000

 ةديسلا لك ًاوناودعلاهتحل+ ديف تايون او ىصاعملا عيجل عماج مسا مئالاو اهبف ن وقح مهنأكت اركسنملا 00 0

 ناودعلاوةازروتلا نمدومتك اممنالال_يقو ىصاعملاو مثالا دعب تححسلا لك ًاوناو دعلاهنئارك ذاذهلف 0

 : تتدحتات كلو اود كو سئبلىنعي (نولمعياوناك امسئبل) ههجوريغنمهنولك أياوناك امواشرلاوه تح سااواهيفاودازام || 0 1
 (الول )ىلاعتهلوق هم تدعسلا مهلك ًاوناودعلاو مثالا ىلا .هتءراسم وهو نولمعي دوهمااءالؤه ناكل معلا

 نوينابرلانحلالاق ( رابحالاو نوينابرلا مهاهن) ب ودلاو ضيخولا ىسيانع خواله سر وا
 مركدب لهم هنالدوهيلا نممهلك هري_غلاقوةاروتلا له اءاماعرابحالاو ل _.ىنالا له اءاماع 111

 ك0 ااا1111##1117#11
 مهلك أو) ةعرسبهسيف ع و_هشلا ئيشلا فةعراسملاو مهريغشىلامهادعتيام نا ودعلاو ,يب صتخنام مئالاوأ لظلا (ناودعلاو) بذكلا
 رابحالاو نوبنإبرلامهاهني) ضيضحت :وهوالد (الول) هوامع ايش سئبل(نولمعب اوناك ام سئبل) مارخلا (تحسلا

 نم ىخذاملل اي رقت دق



 (ه٠ا/)  نيكرشلاىأ( رافعتلاو لبق نم)نايبال نم (باتكلا اوتوأنيذلانم) .

 (رافكلاو) دوويلا ىن-(مكلبق نءبادكلااونوأ نيذلا نم)هنورمس ورفكسلا نونطبي كالذ عم مهوالوق

 رفك نالرافكلا نمباتكلا لهأ ناكن او رافك-لاوباتكعا !لهأ نيب ل_فاءاو مانصالاة درع قلعت

 ءايلوأ مهوذدختتال ىنعي (ءايلوأ) باتكلال هر فك نم شفحأو ظاغأ مانصالاة لسبع نم نيكر شم ا

 ءايلوأ تن مهو ذختتالفةب رخسواوزه نينم ول ارمشعمابكشي داوذكارافكلاوباتكا ل هأ نا ىنعملاو

 لجوزعطاءاد- ءأةالاومىبأ, نمؤالانالاق- نينه ؤم ىنعل (نينمؤم منك ناهنلا اوقتاو) اراضأاو

 هللا ىل_دهنلال وس .رىدانم ناكىاكلا لاق (ابعل اواوزهاهوذخ |ةولصإ ا ىل مل داناذاو) ىلاعت هلوق 0

 ىلع نوكحضي واواصالاواصواوماقالاوماق دقدومما|تااقاهياا نوماسملا ماقوةالدا| ىلا ىداناذا لسوهرلع

 ناكذةئيدملاب ناكىراصنلا نملجرىفةبالا هذه تازن ىدسلالاقو ةبالاهذه هللا لزأف ءازوتسالا قي ط

 همداخ لخ دف بذاكل!قرحلوقيهللالوسرا د2 نأ دهشأوهللاالاهلاالن أدهش أ لوةينذؤملا عمساذا

 رافكلاناليقو4#-_هأووه»قرتحاوتدلا قرت>افةرارسثامثمتراطف ماين ةلدهاو وهوراش ةلماتاذ

 ءايبنالا تفلاج دقق ةورنل ا ىعدت ت نكن اف كلبق مالا نم ىض ءامف ل ع عمسي ما يش تعدب أدق د اياولاقو
 توصلا اذه حيقأفريعلا حايصكحايص كال نبأ نفءاينالاهب سانا ىلو أن اكاريخ هيف ناكولو كاليق

 ةالصلا ىلا متي داناذاو لزن أو آلا هللا ىلاعد نمالوق نسحأ نمو ل جوز ءةللالزناف مالا اذه جسمسأامو
 نبذلالاهدلاوءاهفسا|لاعف أ نموبعاو .هوزهنا ىنعي (نولقعيال موق م ماب كلذ) ايعاواوزهاهوذمتا

 ءالؤط داي لق ىنعير سو هياعالا ىلص ىننال باطلا (باتكتلا لهي لق) ىلاعتهلوق ف مطلقعال

 نوبيعت اناا نوع ركن لع ىنعي (انمن ومهق::له) ايعاواوزه كني داوذختانيذلاىراصالاودوهملا

 اذهو لبق ن.«ءايدنالا عيج ىلع لزن أ اب وانيلا لزن اع ودهللاب ناالاالا نيدلا ىفانيلع نو دك له ىنهملاو

 ىبأن ب رازاودلاخودب زوءاروزاعو عفار ىبأن ب عفارو بادخأ نب رساب وبأمهيفدووباا نهرفن إ_سودهيلع
 ليعم_ساو ميهاربا ىلا لزن ا موانلا لزت أ امو هلا هو أل اقف لسرلا نهب نءْؤِب نم هولاسف عيشاورازا

 الو <_:مةرشآلاواين دلا ىف ظح لقأ نيد لهأ )عنامةئلاوا اولاق_مناليقوةبآلا هذهةنلا لزئاف هب نمنع
 انيلال زن أ امو ةثلابانما نأالاانم نومقنت له ب اتكسلا ل_هأايلقةبالا هذه هللا لزاف ميد نمارشانيد

 ىنعي (نوقساف؟ رثك أناو) انيلعهنودقنت لف مق:لاانقي رطو قااانتي دوهاذهو لبق نملز:أامو
 بم لطابلا نبدلا ىلع ك<.تماقاو مك ةسف ببسب قمل ىلعانإب مساع عمانيل ءهومتمقتواننا عا متهرك امن

 هلوسرب وةللاب ن ءؤيب نمباتكسلا له نمنارلعةللانالك رثك لاقامتاولطابلاكلاومالاذخاوةساي رلا |[
 ك-ف.د نمارشانيدفرهناماولاة امل دوهباباوجاذ» (كلذ نمرسشب كُن أل هلق) لجوزعهلوق أ

 نمانياعمتمقنو حرك ذىذلا كلذ نمرمشب عربخ ل هةلاقملاهذهاولاق نيذلا دوومل ١ ءالؤط داب لق ىتعملاو

 ىنعم ىفاهمالناس>الاب ةصتخمةب وثملاتاق نافءازس ىنعي (هللادنعةب وثم) انيلعلزنأامب وةئلابانناميا

 هلوقهقي رطىلعةب وقعلا عضو. ةب ولا تءضو تاقةءاسالا ىف تءاج فيكسف باوألا

 َ وصناا نيذلا ىلع فطعوذو

 ىل عو ىرمدب انانككلاك

 ةرورلا نيذلا ىلع فطع

 باكلااونوأ نيذلا نمىأ

 رافكتلا نمو مك-ابق نم
 ىف (هللا اوقتاو ءايا دأ)
 نا) رافكلا ةالاو٠

 نالاقح (نيزمؤم مك

 ةالاو_هىلاياقح نامالا
 متيداناذاو) نيدلاءادعأ

 ىأ (اهوذختاةولدل اى

 اوزه) ةادانملا وأ ةالصلا

 , 0 م-هنأب كاللذ ايعاو

 م-وبعل نال 06 واقعال

 ءاهفسلالاعف اوم ةهورتوا

 مطل قعال مهناكفةلهجلاد
 توب ىلع ل-ٍءاده-هفو

 باتكلا صني ناذالا

 لهي لق ) هدحو مانالبال

 انمنومقنت لهباتكلا.

 لت امو هنلاب انمآ نأالا

 (لبق نملزنأ اموانيلا
 انم نوبي»ت له ىنعي
 هللا ناميالاالا نوركسنتو

 اهلك ةلزنملا بتكلابو

 (نوتسافمرثك ًاناو)

 ىأأرورجلا ىلع فطعوهو

 نا.ءالاالاا نم نومقنتامو

 راك ناب ولزن ا موةللإ
 انومداعأ ىنعملاو نوةساف

 هللا د_.>ونان دقتعا انال

 مكقسف وهئادتا قدصو

 ىالذ ىفانل مكفئفااغ

 واولا نوكي نأزو-<و
 نومقتنامو ىأ عم ىنعب

 كن |عمهنلاب ناميالاالاانم
 تعضوا همك لو نا س> الاب ةصتخم تناك ناوةب وئااوزي علا ىلع .بصنوهواباوث ىأ (هللادنعةب ودم كلذ نمرسشب مكشبن ا!لهلق) نوقساف

 مطليقفةب وقعلل نوبجوتسم نيماسملا نانومجزب دووملا ناكو ملأ با ذعن مهرمشبف هلوقك هب وقعلا عضو.«



 ١ ريك (عساوهللاوءاشبإ نمهينؤي هللا لذف ) ةموللا فوخءافتتاوة دهاجلاو ةزءلاوةلذلاو ةءحلا نءموةلاهب فصوام ىلا ةراشأ (كلذ)

 نيذلاوهلوس روةللا كياواسأ) هلوقب مهمنالا بي نمرك ذموماداعم بحت نمذالا .نع ىهناا بقع اهلهأ نموه ن؛( ميلع) لضا اوفلا

 ةالاول اب مهصاصتخا د يفباعاو (اونمآ

 هللا ؟ ٌؤاياوأ امنا ليقواو

 نكيملاو ما نيذلاوهلوسرو

 عبتو لأ مالكلا ىف
 نوميقي نيذلا) لحمو
 لدبلا ىلع عفرلا (ةولصلا

 مهىلعوأاونمآ نيرذلاا نم

 حملا ىلع بصنلاوأ نيرذلا

 واولاو (ةوكزلا نونؤب.و)

 (نوعك ار مهو) ف
 لاح ىفاهنونؤب ىألاحال

 ليق ةال_صلا ىف مهع وكر

 هللاىذر ىلع ىفتازئاهننا

 وهولئاس اس ناح هنع

 هل حرطف هتالص ىف عك ار

 ىفاج ص ناكهناك ء#ءاخ

 هعلال فاكتب ملف هرصنخ

 هنالص دسفب لمع ريثك

 ناك ناو عنا ظفلب دروو
 ابيغرتادحاو هيفببسلا
 اولاميل هلعف لم قىسانلل

 ىلع لد ةالاوهباوث لثم

 ةالثشاا ىقاهقدفلا نار
 لياقلالعفلا نأىلعو
 لوي نمو )ةالصلا .سفيال

 نرذلاو هلوسرو هللا

 نكيوًااياوه دخت (اونمآ

 مه هللا بح ناف) ايلو

 رهاظلاةءاقا نم(نوبلاغلا
 مهمهناف ىأريمضاا ماقم

 بزحي دارملاوأ نوبلاغلا
 ىأن ونمؤْلاولوسرلاهللا

 نوءمة<موقلا ب زحلا لصأو بلاغيال نم دضتعاو هللابزح ىو ند قف مطوت نمو
 سالاارهظآد_ةثرلا! ندي وسود» زن ةعافرنأ ىورو مهماصأ ىأمهب زح سمال

 عبتهريغل اولد هنن ةيالولا نى لعاومبنت ةعاج روك ذا1ناكناوىلولا م ”٠

 ن.دلهرصن ىفاحال هناف نيدلا فاي وق ناكن «ناةبآلاهذ_هىف ىلاعت هللا نيبف مهمول نوفاك و رافكتلا

 لاق تماصلا نبةدابع نبع (ق) ىلاعت هلل مهنامجا نيصاخملا نينمؤ ا ةفصهذهو متالةمول هئاسلب وأ هديب هللا
 عزانتالن أ ىلءوهركملاو طشنااورسإلاورسعلا ف ةءاطلاو عملا ىلع'لسو هيلعةللا ىله هللا لوسر تءعباب

 نم هينؤي هللا لضف كلذ) ىلا تلاقمثمئال ةمولةلبا ف فات الان_ك اهني أقل ا,لوقن نأ ىلءوهلهأ سمالا

 نب رفاكسلا ىلع مهتدشو نينمؤملل ممناج نياو هللا ةبحم مهفصو نههرك ذ مدقتام ىلا ةراشا كللذ (ءاشي

 هناسحا نمو مهبلعهب لضفت ىلاهتةنلا ل_ضف نم كلذ لكمتالة مول نوفاخيالو هللا ليبس ىف نو د هاج مهنأو

 هلوسرو هللا <ياوان) ىلاعتهلوق هو هقعتسي نع ماع ل ضفلا عساوىملاعت هنا ىنعي (ميلع عساوةتلاو) مهلا
 ىلاوألاقو دوهيلاةالاوم نءأربت نيح تماصا| نب ةدابعىفةبالاهذه تازن سابع نبالاق (اونمآ نيذلاو
 مال_- نبهللا دمع ىف تازن هللا دمع نب رباجلاقو مسو هيل علل ىلص د باد أ ىنعي نيئمؤملاو هلوسروللا

 انوقرافوانورجهدق ريضنلاوةظي رقانموق نا هللا لوسراي لاقف لسوهيلعةنلا ىل_د دم ىلاءاج هنأ كلذو

 مالسنب ةللادبعلاقف ملسوهيلءةثلا ىلصةنلالوسر رهيلعاهأرقفةنآلاهذهتلزنف انوسلاحالنأاومسقأو
 مهضعب نينمؤملا نال نينمؤملا عيج ق-ىف ةماعةبآلا ل_ةوءايا وأنينمؤاابواسن هلوسرب واب رهئلاب امإضر

 لكلةفص(نوعك ارمهوةوكزلان يوي وةواصلا نوم قي نيذلا) ىلاعت هلوق نوكي اذه ىلعف ضعب ءايلوأ

 نودمؤم منن وعدباوناكنيقفانملا نال نيقفانملا نع نينمؤا اري تافصااءذهرك ذب دارملا نوكيرو نمؤم
 ىنعيةالصاا نوهقي مهناب ني_:ثمؤملا ىلاعت هللا فص وفةاكزل اوةالصلا لعف ىلع نوموادياونوكم ممهنأالا
 هلوقامأ مويلعتبجو اذامطاو«ًاةاكز نودؤب و ىنعيةاكزلا نوتؤيواهتيقاوم ىفاهدودسوامعوكر ماسك
 نأ ىنعملاو عوذخلا!:ه عوكرلا نمدارملاناهدحأ هوجو هيفري_سفتأ|| ذه ىل_هف نوعك ارمهو ىلاعت

 هتمدارملان وكن أ ىناثا!هجولاهيهاونوةنلا يماوال نوعضاخ ن وداقنممهونوكري و نواصي نينمؤملا

 ناليق ثااثلا هجولاهلافي رمشت رك ذل عوكرلا ضخامناوةاكزلاءاتباوةالصلا ةمافامهنأش نمنا

 لئاس ىلعي ىمىدسلا لاق_!اط ىبأ نب ىلع وهو نيعم صخش ىف تازن ليقو ع وكر مهو تاز ةيآلا هذه
 مومءلا,لوقااو اهدسفيالةالصاا ىفليلقأ! لمعلا ءاماعا| لاق اذه ىلعف هع اخ هاطعاف دعما ىف مك اروهو

 ديعنءىورام كلذىلعلدب ومعك اروهو بلاط ىبأ نيىلع ةقدطاطوزنتقو قفاو دق ناك ناو ىلوأ

 اونمآن.ذلاوهلوسروةنلا كيلو امتاةي الاه ذه نعرقايلا ىلع نب در فعجابأ تلأس لاق نايلس نب كالملا

 لوتينمو) ىلءتهلوقو ف اونمآن يذلا نم ىلع لاقف ىلء وه نولوقي اساننات اقف نونمؤملا لاقف مه نم

 دب ريسابعنبالاق نينمؤملاوهلو ررصنوةللاةعاطب مايقلا لون نموىنعي (اونمآنيذلاو هلوسروتةللا
 مهرصان هللا نال (نوبلاغاامه) هللا نيدراصن اىنعي ( هللا ب زح قاف) مهدعب ىنإب نموراصن الاو نب رجاهملا

 سمال نوع مدْخي نيذلاموقلا مهوهبأر ىلعهع.نونوكي نيذلا ل جرلا با ةغالا ف بزحاو مهو دع ىلع
 نبالاق (ابعاواوزهك::داوذختا نيذلااوذختتال اونمآنيذلااهمأي) لجوزءدل اوكف همه أ ىنعي هب زح

 نيماسملا ن .لاجر ناكوا ةذان م مالسالا ارهظأ دة ثرلا ندب وسوتوباتلا نبدي ز نبةءافر ناكس ابع

 مهمنلاب مال_سالا مهراهظاوهابعاواوزهه<-_:.داوذخت| ىنعموةبآلا هذ_ه ىلاعت هللا لزئافامهنوداوب
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 الود 1
 لزنفامهنوداوب نيماسملا نملاجر ناكواقفان مال

 لد ءايلوأمهابا# ذاكاب لباقي نا ح هيالابعلواوزه كيد مه ذاك ىنعي (ابعلواوزه ه<فيداو ذا ن ذلااوذختتالاونمانذلا اهعأب)

 ةديانملاوءاضغبلاب كلذ لب ايي



 ) ٠ هز وهى ذلالذلا نمهنأ معز نمد لاذ هعمذ لولذأمأو ليلذ عج (ةلذأ)

 لئاقةفيكر ع لاقو _سوهيلعهللا ىل_ه هللالوسرباةصأ كلذهركو ط اّقبركو بأمه ةاكز لاا وعئمو

 دقفاطاف ىف هللاالاهلاالاول 5 ىت> سانا| لتاقأ نأ ت سمأ ملسوهيلع للا ىل_ص هللا لوسرلاق دقو سانأ|

 ةاكزلا نافةاكزلاوةالصاا ني قرف نم ناناقالةلناوركب وب ألاقف هللا ىلعهباسحوهقحالاهمذو هلام ىنم مهعأ

 اهعنم ىلع مهتاناقا لس .وهياعهللا ىلص ننال وسر ىلا اهنودؤراوناك الاقعلاقوأاةانع قوعنمولةللاو لاملا قح

 ملفهدحو جرخ وهقيسراو ادلقتفةلرقلا لهأ مهاولاةوةاكرلا بن املاتق ةباحصا| تهرك كالام نب سن ًالاقو

 رك رلاقوءابتالا يراد ا لال .ركدوعسم نبا لاقفهرثا ىلعجورخلا نم ادباو دج

 ءايبئالا نم ىن ماقم ماق دقا ىيدصاار كب ىلا نم لذف [نييدنلا دعب دلوامل وب نإ_فحابأ تعمس شايع نبا

 لزنوقافنلا بأس او برعااتدتراو لس .وهياعةللا ىلههللال وسر ىفوت ةثئاع تاأقوةد ,رلأ لهأ لاق ىف

 ةفيذح ىنب ىلاريثكشيج ىف ديلولا نبدلاخ قي دصاارككو بأ ثعب واهضاط تايسارلا لابجلالزنولامركب ىلاب
 ةزج لتقف ىدل ىدعنب مط لع دعوا نا هللا كالهاؤ باذكلاةمايسم موق مهوةماهلاب

 ةيلهاشللا لاح ىفهن اىدحو ثا ذيدار !مالسالا ف سانلار شو ةياهاا ىف سانا اربخ تاتق لوقي ىش>وناكف

 ىلاءتهلوقب دارملا موقلاقوس اناارسشوهو با ذكلا| ةمايسم ىل:ةهمالس لاح فو سانا اربخوه و زج لق

 هللالوسرلاقلاق ةرب رهىلأ نع( ق) نلا لهأمهليقو كردتسملا فك اهلا هجرخأ ىرءشالا ىسومابأ

 ىدسلا لاقوةيناعةمكسملاو ناعنامالاابول نياأوةدّئفأ قرأمه نما له 5 مسو هيل عةثلا ىلص

 مهليقو نيدلا راهظا ىلعهوناعأو |_سوهيلعةنلا ىل_هةننالوسر اورصن نيذلا مهمهنالراصتالا ىف تل

 سشانلا طا نم فال ؟ةثالثوةإ حو ةدنكل هأ نم فال [ة خو عخنلا نم نافل نعلالهأ نم ءايخأ

 دقو بيغلا نءاراب>ا ةيالاهذهن وكري دقتلا| ذه ىلءورعةفالخ ىف ةيسداقلا موبهللا ليس ىفاو دهاج

 ىنعمانالف تنبحأ لاقيفةحلا ىنعمامأوةزكمةبآلاو ذهن وك-ت:ف ىلا ءتهللاد مح قو ىلءرب-ذلا عقو

 «فقيقوتو4بلعهءاعتاديعل اىلاعت هللا: .كعواريذ هاظتوهارتاءةداراةيحلاوهب<ناباضرءمىاق تاعج

 ىضربوهيلعىش,نأوهتعاط ىلع باوثلا ن-سح أ هبي* نأوهنعهنىذرباعلمعلاوهةعاطىلاه-:تءادهو

 هتبوةعوهطخس بجوبام ل ءفيالن أو هناض يم ءاغتباو هتعاطىلا عراسي نأ لجوزع هنن دبعلا ةبحو هنع

 ىلعةلدأ) ىلامآهلوقو عي همركوهنعهنوبحي و .يبح نم هللااناءج هيدل ازلا كب جوبا هيلا ببحتتي نأو

 مهناوالمهناج نيل دارأ لب ناوطالذدرب لو نينمؤملا نم م-متاوخاو مهيد لهالءاجرءاقرأ مهنا
 ىنأ نبى علاق نب رفاكلا مهمادعأ يخلط اء نيا وهب اع كلب عمو مهتقر عم مهو نيعتدولا

 ىمهفلاخ نم ىلع ةظاغلهانب رفاك | ىلعت زعامهنيدلهأ ىلعةةر لها ىنعي نيذم وللا ىلءةلذا بلاط

 هتسإ رف ىلع عيسلاك نب رفاكلا ىلع ةظاغلا ىف .هود ديسا د,علاكوهدلاول دل |واك هدارت سابعنبا لاقومهنيد

 مهوقلاذا نب رفاكلا نوفنعي ومهوقلاذا ني :مؤال نوعضاوتب مهب ني :مؤملا ىلعةنلا ىن:أ ىرارنالا نبالاقو ٠

 عضاوتااو لاذالاه+و ىلع مويا عني ةغثم ني:هؤملل نيجار لاق هناك ةجحرلاو ةقفشلا ىنهعانهلذلا نأ ليقو

 كلذلبمهسفنأ ىنيايلذ مهن 0 لجالال مف 0 ومهاضف ومهم دصتم ولع ىلعءّل دب ىت- ىلع ةظفلب ىنااعاو

 ىلءةزعأ هلوقوهوةبالا قايسا ذه ىلع لددو عضاوتلاةليضف مهبص:هواع ملا اومض مه أل جال لاذتلا

 نورمصني مهنأ ىنعي ( هللا ليبس ىف نو دهاع) .هنا دع ىلع 'ومه سفن أ ىف ءا وقعا دشأ مهنأىنعي ني رفاكسلا

 نو.ةارباوناكنيقفانملا نا كلذو نبدلا .هرمصن ىف لذاع ل نع نوفاخال ىنعي (مالةمولنوفاخالو) للا نيد

 ىلع غم الالواذ نالاهس د قفة وعما !دض

 لذلا ىرهوجلا لاق ةلذأ

 نيب ليلذ لج روزعلا دض
 ةلذأو ءالذأ موقو لذلا
 ىهو نيللا رسكلإبلذلاو
 ةبادلاقي ةبوعملا دض

 ىلع) لاذ باودو لولذ

 لقي مو ) نيئموملا

 لذلا نمضتل ني-مُؤلل

 هناك ف طءلاووذحلا ىنعم

 ىلع مويلع نيفطاعل يق
 عضاوتلاو لاذتاهحو

 (نب رفاكسلا ىلع ةزعأ)

 زازعلاو ماع ءاد_شأ

 عممسهف ةسبلصاا ضرالا
 هدلاول دلولاك نيمؤملا

 نب رفاك-لا عم وةديسلدبعلاو

 ظكتوا رفلع ميقا

 (هللا ليبس ىف نوده'ع)

 ةفصوهورافكلا نولتاة

 ةلذأوةزعأو موبضك موقل

 )ع ال ةمول نوفا الو)

 نوكسنأ لمة<واولا
 مطاحو نودهاع ىألادءا

 لاح فال_خ ةدهاجملا ىف

 نيلاوماوناكممناف نيقفانملا

 5 اوجرخ اذاف دوهيلل

 اوذ'خ نينمؤملا شيج
 نولمعي الفدوببلا مهءايلوأ

 هيف مهقحلب هن أن وماعزامأ يش

 نون هؤالاامأو مهتنج نم مول
 نوفاخال هلل ممتدهاجف

 فاطعال نوكس:ناو منال ةمول
 ىةدهاجلا مهفص نمىأ

 0 هللا ليدس

 صا ىف اوعرشاذا مهنيد

 مهعزتال نيدلاروما نم



 ضعبل مهضعب لوي ىأ (اونمآ نبدلالوقي د) اوحبم ةريخ (نيمدان) قافنلا نم (مهسفنأ ١ىفاو رساامىلع)ن وقفانملا ىأ (اوحبصيف)

 نونمؤلملالوقي اذافلوقي لئاقب اوجهناىلءىزا# و ىاشواوريغب لو # «ىأن نأ 6 ٠ :( ىلءافاهعىرمصب لوقي وكللذدنع

 نبدلالوقي ليقف ذئنيح
 نبذلا ءالؤهأ) اومآ

 ماع دهج هللإب او.قأ

 اوم سقا ى' (مكممل مهنا
 نامالا ظالسسغاب

 مودضاعمو 5 ؤايلوأ مهنا

 مهناميأدوجو رافكلا ىلع
 ىألاحلا ريدقت فر ؟ مم

 ديك ون ىف نيدهتحي
 (مطامعأتطبح) مهئامعأ

 اهوامعىتلا ,طامعأ تثتعاس

 :ديقعواناماالةعمسوءاي ر
 لجوزءهللالوق نءاذهو

 لامعالا طوبح مط ةداؤش

 مطاحءوس نم ابيجتنو
 (نب رساخ اوحبصاف)
 تاوفل ىقعلاو ايندلا ىف

 ةبوقعلا ماودو ةنوسعملا
 اونمآ نبذلا اهمأب)

 (هنيد نع كلم دنرب نم

 ند نعمكنم عجر» نم
 هيلع ناك امىلا مالسالا

 قدم ددترب رفكلا نم
 هللا ىل؛فوسف) ىاشو

 هن وبحب و مهبحي مو-قب

 ىنشو مطامعأ ىضري
 هنوعيطي و أهم مهمل

 هيفو هاضر نورئؤي.و
 مالسلا هياعهنوبن ليلد

 75 مامي مهرب را

 ةفالخ تايثاو ناكف

 دهاح هنال قيدصلا

 هتفالخ ةححص ىفو نب ديرما

 ناكواهووذوا نهلاقو ناماس قناع ىلع برسضف مهنع !سوهيل عهننا ىلص ىنلا سوا مهنعهنلا ىضررمج ةفالخ

 ةقلك الب مهدالب نم مهج 2 ٌوْواَخاضَرأ نمدوهيلا لأ أمطر ىلاعت هنأ ى :ءب هددع نم صأوأ مهدالب ن هأ

 ىلا اواحرو مويديإب اهوب رخو .هرايداوااف بعرلا ,سواق ىف ىتاأ مك ةتباا لعف هيف سانال نو الو بعتو
 نولاوب'وناكن يذلا نوةفا:لا مصيف ىعب ( نيمدانمهسمن أ ىف اورسأام ىلءاوح مصيف ) ىلاعت هلوقو و ماشلا
 | لوقي و) دوبيا'ىلارامخالا س د ىلع اومدن ليقو متيالدجم ىمأ نامه-فنأ هياوث دحام ىلع نيمداندوهِلا

 هللاباوم-ةأ نذل ءال اؤهأ) نيقفانملا قاغن ىلاءتهنلا راهظا تقوىفاونمآنيذل' لو, اوى«. (اونمآ نيذلا

 الاومىلا ليملا اورهظ أ ىدنع نيقفانم ا لاح ن«نوب<©تءاوناك نينمؤملا نا كلذ و( معمل مهنا مناع دهج

 اوراص مك .نآلاوانرامأ ن.وانعمل مهنا مهناعأ دهجهنلإب اوفلح نيقذانملانانولوقي و ىراصنلاودوهللا

 ) را ٍماامهناميأ ىف نيقفانملا ب ذك نابف مهم طالتخالل نيبحدوهيلا نمانثا دعالنيااوم
 ىاورسخ مهنا ىن»ي( نب رساخاودصاف) دوهبلاةالاومو قافنلا نماورهظأ امل جال هوامعربخ لك لطب ىأ

 لجوزعهلوق © ميقملامئادلا باذعلاباواصحو مطاعأباوث طابحإبةزخآل ىفاوريسخو مهحاضتقإباين دلا
 نيدوهوهيلءوه ىذلا قملاهنيد نءمكنم عجرب ن٠ ىنعي (هنيد نعوك_:مدنرب ن ءاونمآن يذلااهمأاب)

 نم كلذريغوأةينارصنلاوأ ةيدوهيلااماراتخيف ناميالادعب رفكدلا ىفهلوخدب هريغي وهلدميف مالسالا

 نسحلا لاق مالسالا ني دوه ىذلا ميحصا| نيدلا نعهءوجرب هسفنرضامناوأيش هتلارضي نلف رفكلا فانصأ

 مهب موقب أس هنارب_خاف ملسو هيلع هللا ىلص مهيبن تو« دعب مالسالا نع نوءجريساموق نأ ىلا ءتهثلا لع

 هللالوسر نمزىف ثالثتدنرابرعلا نم:ةرفةريثع ىدحا نا فاشكلابحاهركذوهنوبح و
 ىلوتساو نعل, أ بدتفانهاكناكو ىسن»اادوسالاوهوراجلاوذ مهسيئرو آس دمونب مهو مل سوهيلعةئلا ىله
 نبذاعمىلا لو هيلع للا ىلص هللا لوسر تكف )سو هياعهنلا ىلصةنل'لوسر لامع اهنم جرش و هدالب ىلع
 | عسا لسمال اوسرربخ اذه قو هند ىماد كلا زوربف دن ىلع ىلا ءت هني هكلهاف ن ءلاتاداسولا ةليح

 رخآ ىف هلقربخ ىف مًودغلا نم لسوميلعهللا ىلد هلا لوسر ضبقو كاذب نوءاملا ارق لح ةةلما هلق نيماسملا

 ةمايسم نم سو هيلعهللا ىلع هللا لوسر ىلا بتكو أنت باذكلا ةمايسم موق مهوةفينحونب و لوالا عيب ر
 هيلعةللا لص هللالوسر هيل! بتكف كالاهفدنو ىلاهفصن ضرالا ناؤ دعبام أ هللا لوسر د ىلا هللا لور

 نيقتلإ ةبقاعلاوهدابع نمءاشن ن٠ اهثروب هلل ضرالاناف لاما ل

 مسو هيلع هللا لص ةلنالوسرهنلا ثعبف أذن دلي وخ نبةحيلط موق هودسأو: , ودعت : امفهلتق ةصق قاتسو

 «فالخ ف قرف عبس دنراوهمالسا نسحو كلذ دعب لسأ مثماشلا ىلا لاتقلاد- عب مز مناف هلئاقف ديأولا نب دلاخ

 موق مياسونبو ىريشقلا ماس نب ةرق موق نافاطغو ىرازفلا نص> نب ةذب بع موقةرازف مهو قيدصاار كب ىفأ
 ةئينلارذنملا تنب حاجس موق ممم ضعبو ىعرب ربلاةري ون نب كالام موق عوب ريوشب وليلاب درع نءةءاحفلا

 مطخحلا موقلثا اونبركبو نب وىدنكلا سبة نب ثءشالا موق ةدنكو باذكلاةمايسم نماهسفن تجوز ىتلا

 نب رمت هفالخ ىف تدنرا ةدحاوةقرفوه:ءهتنا ىذر قر دصلا ركب ىبأ دب ىلع مه ىمأ هللا ىنكسف دز نا

 مهبح موقب هللا نا, فو ذ)ىلاعت هلوقب ىنعملا فءاساعلا فاتخاو ومالا نب اةإ ج موق ناسغ مهو باطخلا

 ةاكرلا ئئناموةدرلا ل هأاولناق نيذلا هباصص ا وركب وب أمهةداتقو نس او بلاط ىف نب ىلعلاقف (هنوبحي و

 ةكمل هاو ةنيدملا لهأأالاهإيصفت مدقت اك () برعلا ةماعدنراض بقال لس وهيلعهللا ىلص ىنلا نأ كلذ 7

 برعلا نم درا نمدئرااملو بدلا مهمةننارصنو مالسالا ىلعاوتبث مهناف سبقلا دبعىنب نمن/ رحبل !لهأو

 اوعنمو
 مهناكم موقبهللا ىنا,فو.ةهانعم فوذحم طرمشلا ىنعملن ضتملا مسالا ىلاءازخلا نم عج ارلاو سراف ءانب أ نم لاجرهلانلاب.رثلإبا ةلعم نامالا
 هححصم هأ ريغال قرف عيسركبىفأ نءز ىف مهدادنرامدقت ىذلا ا برعلاةءاتديراهلوق (*)



 مو

 ىراطصتلاودوومماأو د- +::الاونمآن يذلااهمأي) لجوزعهلوق ُُم هماكح أى لد هناوان ركل نا نيذقوم

 صوصخ نال نإنمؤم ا عيب اماعاهمكح ناكن اوةبآلاهذ- هلوز' باس ف نورسف فلتخا (ءاياوأ

 نةهللادمعو هنعهللاىضرتماصلانبةدابعىفةبآل' هذه تلزن موق لاف محلا مونت نم عنمأل ت بلا

 ةديدش مهددعريثكد 5 وهلا نمءايلوأىلنا ةدامعلاةفامصتخاام_مناكلذو نيقدانملاس أر لولس نب ىنأ

 ًاربأال ىنكل ىنأن للا دبءلاقفهلوسروةئلاالا ف ىو مالو مهتبالو نمهلوسرىل وهللاىلا ارب ىفاو مهتكوش
 ن.هبتسفنام بابحلاابأي مسوهيلعةللا ىلص ىنلالاقف مهنمىلدبالورئاودلا فا ىئافدوهبلا ةيالو نم

 املىد_لالاقو ةبآلاهنههللالزناف لبةأن ذا لاقف هنود كلوهف تماصا! ن.ةدايع ىلع دوهلا ةبالو

 نملجرلاقف رافكلا!.بيلعلادبنا اوفوخحتو سانلا نمةفئاط ىلع مالا دّدثاد_>أ ةعقو تناك

 قمل انأرخ ال -جرلاقود :وههلانلعلا دب نأ ف اخأ ىف انامأ نم ذخآ وىدوبملا نالفب قملأا«أ نيماسملا
 ىراصتلاودويبلاةالاوم نعمهاهني ةبآلاهنههللا لزن افانامأ هفمذ_خ او ماشلا لهأ نم ىفنارصنلا نالفب
 مهرمصاح نيح ةظب رق ىنب ىلإ لس .وهياعهللا ىلص ىنلا هثعبا-ر ذنملا دبع نب بابل ىنأ ف تازن ةمركع لاقو

 ل ارئافكلتقيهلا اوجيذلا هناىل 5 :راشاهقلح ىفهعيص العجان ازناذااذب عنص .اذاماولاق :ولوزنلا ىف هوراثتساف

 دوهيلا اودذخت, نأ اعيج نينءؤملاههاىهنفءاياوأ ىراصنلاودورملا اوذختتالاونم 1 نيذلا اهسأايدثلا

 نمءافلحو اناوعأو اراض مهد نم هناريخ أ وهلوسروهللاب نا. ءالا ل_هًأىلعاناوعأواراصنأ ىراصنلاو

 ناىنعي (ضعب ءايلوأ مهضعب ) ءارب هنم نينمؤملاوهلوس رو هللا ناو م-ممهناف نينمؤلاوهلوسرو هللا نود

 مهتلمو مهني دىف مهفلاخ نم ىلع ةدس -حاودب كل ذكى راصنلا ناو نيمو ىلعضءباراصنأ دورا ضعب

 وهف نينمؤملا ىلع مهرس تن نينمؤملان نودىراصنلاو دوهيلا لودب نمو ىعب (مهن.هناف مكنم م طوني نمو)

 اذهو مهنمراص هنيد ىضرزوهيضرا ذاوهنيدب وهب ضاروهوالادح ل :.الهنال مهتامو مهني د لهأ نم

 ىديمالهنلا نا ) مالسالا ني دفلاخ نم لكو ىراصلاودووبلا بنا ىف ميظعديد_ثتوىلاعت هللا خ نم ميلعت

 هماع عم ىراصالاودووملاىلو:و اهعضو ءري-غى ةبالولا عضو نم قفوبال هللا نا ىن-عن (نيملاظلا موقلا

 اينارصن ايناكىناباطيا نب رمءاتاقلاق ىرعشالا ىسومابأ ناىورنينمؤمالو هلو سرلو هلل مهتوادعب
 اوذذتالاونمانيذلااهمأاب لجو ز ءهللال وق تعمس امأ اما سم ىنعي افين>- تخت الأ هنا كالت اقهلو كللاملاقف

 الوهنلا مهئاهأ اذا .ي.رك ال لاقفهتباتك ىلوهنيددل تلق ضب ءايلوأ مهضعب ءايلوأىراصنلاو دويملا

 مالسلاو ىفارصنلا تاملا.تفهبالاةرمصبلا سمأ متيال هنا تاقدتلا مهدعب أ اذا مهين دأ الو هللا مطذأ اذا مهزعأ
 ىلاعتهلوق عو ني لا نمهريغب هنع نغتسا اونآلا هل معاق هتوم دعب هل عتا فه دعب عنصتا ف تامهنا به ىنمي

 ىنعي (مهيف نوعراس) قافنو كذ موب وأق ىف نبذلا داب ىرتف ىنعي ( ض ص مهم واقىف نيذلاىرتف)

 مهنوطا 2 ومهنوثةياوناكفراسي وةورثلهأ اوناك مهنالهتحصانمو مهتالاوءودوهيلاةدوم فنوعراسي
 نأىشخن )نيقفانملاىنعي (نولوقي) نيقفانملا نمهباهصأ ىو قفانملا فأ نبهللا دبع تازن كلذ لجال

 ىدكانالدوريلا طاح امنا نوقفانملالوقي ىندملاولودتىتااةلودلكرهدلارثاود نمةرئادلا 0 .ركاذ امين

 ةفوخلا ثداوملاو بدجلاو طحقلاو برا ىفةمي زطاهوركملاكلذب نوئعي وهوركيرهدلاانيلعرودب نأ

 و استفاب أي نأ |هللا ىسعف) دمح لبق ناك كممالاانيلع 0 ود دش ىمأ متيالنأ ىثك هانعم سابع نبا لاق

 دعول ةلزنع وهووإعفري_خ ىف عمطأ اذام ركلانال بجاوهللا نم ىسع نورمفملالاق (هدنع نموا

 راهظاومئادعأ ىلع |بوهيلعهنلا ىلص دجتهلوس رلخفلإب أب نأهللا ىسعف ىنءملاوهلاهئاجروهب سفنلا قلعتل

 هنع كلذهللال_ءفدقو ىراصنلاودووملاورافكلا نم م مهنا دعأ ىلءنيملس اراهظاو اهلكنايدالا ىلع هنيد

 | اهوكو كذؤوربيخ لثمدوهيا! ىرق حل ةليقوةكمحتف حعتفااب دارأ ل يقود دبعرسهنو هنيدرهظاف همركو

 ىراصتلاودوهيلااوذخنتالا

 مءوذختتال ىأ (ءاياوأ

 مهنوخاؤتو مور صتتستو
 ةرشاعم مس-من ورش اعتو

 ىلا للَع م نينمؤملا

 ءايلوأ مه-ذ») هلوقب

 ”ءادعأم-هاكو (ضعب

 ىلع ليلدهيفو نينمؤملا
 ةدحاوةلمهلكر فكسلا نأ

 هياف مم مظوتي نمد)

 همكحو مهتلج نم (مهنم
 نم ظياغت اذهو مهمكح

 بوجدو ىف ديد_ثتوفللا

 نيدلا ىف فانا ةينا

 موقلا ىد_مال هللا نا)

 ةالاوع مهسفنأ اوماظ
 نيذلا ىدف) هرفكلا

 نوكي نأ لام>ال ناث
 وأ نيعلا هب ور نم ىرتف

 مهتنواعمىف ( مهيف) باقلا

 مهتالاومو ني_ءاسملا ىلع

 مهسفنأ ف ىأ (نولوقي)

 ىذ م )اورسأامىلع هلو ما

 ةثداح ىأ(ةر :ادان ل

 نونوكي.ىتلا ل لاب رودن
 قأينأ هللاىسعف) اهياع

 هنادعأ ىلع ملسوهياع هللا

 صعاوأ ) نيما.ملا راهظاو

 ىنلا سعي ىأ (هدنع نم
 رارسأراهظاب مالسلا هيلع

 مهلةفو نيقفانملا



 ةافولابت اوفلا ل بفاهوحئاوقباسواهوردتباف (ثاريخلا اوقبتساف) ةمكتملاهتضتقاامب ةمأ لكدبعتف ةفلتخملا عئارمشلا نه (م ان امف)

 روراريمضلا نملاح (اهيج) تاريحلاقا,تسالىلباعتلا ىنعم ىف فان: ا ( كعب سم هللا ىلا ) هب ىلا تةثلا مام لك تاريدلاب دارملاو

 نهب لصافلاءازجلا نم هعمنوكسشنال «عربيف (نوفاتخت هيو منك اهب <ئبنيف) نوعجرتهيااري دقن ىف هنال فاضل اردصملا لماعلاو
 مك-طرفمو م<لماعو ك-اطبمو كة

 اممهشس) محا نإبو

 مهءاوهأ عبتنالو هللا لزنأ

 اوهفموهوأ كوفرصب ىأ

 كونتفي نأ ةفاخم ىأول

 لوسر وهو هرذح اعاو

 هللإ ل ضع ن-ع)

 كلا نع (اولون ناف كيلا
 اودارأو كلا شال زنأ ام

 هللادب ريامتأ لءاف) هريغ

 م ونذ ضعبب مهبدصي نأ

 نع ىوتلا باذب نأ

 مم ولذ ضعبب عضوف

 ماهالااذهو كلذ عضو

 ميظعت هيفوىلوتلا ميظعتل

 ثونذلا .ناف . ثونذلا

 اهاكب فيك ف كلهماهضعب
 سانلا ن ماريدك ناو)

 نوجرا+ (نوةافا
 مخأ) هللا سعأ نع

 نودطي (نوغب ةيلهالا

 ىنببطاخي ىئاش ءاذلاب و
 ىل>م-عاضافت قربضناا

 هيلع هللا ىل_دهللا لوسر

 ونلاقفءا 5 ىلتفل 1-6

 كال ذب ىضرنال نحت ريضالا

 ًارقف ضعب ىلعهدلو ضعب لضفي. 'جرلا نع سواط رس وتازنف

 قلاب بادكل كيلا انازن' ىأق حلا,ىل:فوطعم (-اناو)لمعنا ف (6.7)

 ىصاءلا نم عيطملا كاذب نيبةيقال مأ مب نول عت له ة فلما عئارمشلا نم ىنعي (]م انآ امف) مرتك

 د# ةمأاياوردابف ىنعي ملسو هيلعهللا لص د# ةمال باطخ اذه (تاربخلا اوقبةساف) فااخا نم ىف وملاو

 قفوملاوىصاعلاو عيطملا ىن-ه. (اءيج مكعج ىمهنناىلا) ىلاعتهنناىلاككب رقت ىتااتاحاصلا لاسمعالإ

 نبدلا ىمأ ن من ولت هيف محنك امبةرخآلا فم ربخيف ىن»ي ( نوفلت هيف متنكاع كبف ) فلاحلاو
 باوثلاب ىصاعلاو مئاطااو لطبملاو قل نيب لصخيفهعم نوكشتالا ب ةرخآلا ىف مربخيف ىن-هملاواين دلاو

 اب روص نب هللا دبعو ديسأ نب بعكن ا سابع نب لاق (هللالزن أل: مهيب كح! نأو ) ىلاعتهلوق 0 باقعلاو

 انأتفرع دق دجتاياول قؤهون أف هنيد نع هنتفن انلعل د_ ىلا انباوبهذا ض بامه-ذعب لاق سيق نإ ساثرو

 ةموصخا:موق نيوانشي ناوانوفااخملو دوما انةعبتا كانعبتنااناو ,هتاداسو مهفا رسشأودووملا رابحأ

 ةيالا ذههنلالز اف مل-وهيلعةللا لص هللا لو - .رىلاذكق دصنو كب نمؤن مهيلءاغاضقاف كيلاك احتنف

 (مهءاوهأ عبش الد ) هباتك ىف تاهلزن أ ىذل محلب د تاي ماهنبب مكحا ىنعي هللا لزئ اع مهنبب محا 0

 ةيالا .أ نيةلتخم نيمكح ىف تزن أ اها ومدقت اراركنةبالاهذهىف سباءاساعلالاق هب كو ماهو ىنعي

 تايدلاوءىمدلا ناش تازي ةيالاءذهوهداحين أ نماوبلطدو.باا ناو نمحلا مجرنأش ىف تلزنف كولا

 مهنبكحاف هلوق فرييختا ةةخسان ةبالاهذهءاسماعلا ضعب لاق مهنبن ناكل يتق صضاقهيلا اوك احن نيح

 نكح ردحاو وعي ( كيلا هللا لزنأ ءضعب نع كوت نأم,هرذحا او) ىلاعتهلوقو و مهنع ضرعأو١

 ضعبب لمعلا كرت ىل- كوامحيف مهديكو مهرك< كودص. وكوفرصي, نأ كيلااؤاج نيذلا دوما ءالؤه
 اع م<لاباض ,رااو كب ناميالأ نءاوذر عأ ناف ىنعي (اول اون ناف) مهم اوهأ عابتاوهباتك ىفكيلا هللا لزنأ

 مه وثذ ضعب ىلعايندلا ف مهازاج هللا نال بون ذلا ضعي صخا ناو مهب ونذ ضعبب ان دلا ىف ةب وحلا
 ىنعي ( نوقسافل ساتلا ن.ا اريثك ناو# رخآلا ىلا مهم ونذ قاب ىلع مهتاز اجر تأ ءالاو ىبسلاو لقلب

 لاقدوييلاءالؤه بلطي ةراهاجلا مف ىن_عب ( نوغبي ةيلهاجلا كفأ) ىلاعت هللا كحاو در منال دوهملا
 هنةللا مأامع هايا مهي رحتو ءاكحالا فر وجلا و لالضلا نمهيلعاوناك امةيلهاجلا كح ىنعي سايعناا

 هللا لصا د هللا ثعبي نأ ل بق كللذو دووم نم نايحامهوءامدةظي رقوريضنلا ىن ناب تناك لئاقءلاقو

 اننيدو دحاوانوب اا ناوخاريضنلاونب ةظي رقونب تااقف هيلا اوك احتةنيدملاىلارجاهو ثعباماف م-وهيلع

 انماوذخ أ اليتق مهنمانلتق ناورمت نماقسو نيءيسانوط ءاليتقانمريضالاو ب لتق نا د>اوان اكو دحاو

 هنلا ىلصةللالوسر لاققف مهدد وانندد ضقاف مهتحارج نم فصنلا ىلعان ةح ارج شرأواةسو نيعب رأو ةثام

 كناوودعا'لكناف كمكحىضرئالؤولاقوريضالاونب تدضغف ةحارجالو ر_ةعالو مدىرخألا ىلع ل_-ذضف

 داي مطلق ىنعملاو باطخلا ىلع ءاتلاب“ئىرقو نوغب.ةيلهادلا <فأ هللا لزنافانريغصتوانعضو ىف ولأتام

 ٠وقنين

 :«االاوزع ود( هللا نء) نس> ا دحأالىأىف | وعمىف ءاهفتساوهودريبخوأ ءةبم( نسحأ نمو) نو. كف أب صانرةبال هذه

 هللا ن٠ ل دعأالن انو بتي نذل: مهمه اة نو ةوب ءوقل ءاهفتسالا اذهو باطخلا اذه ىأ كل تيه ىف ء الا كنايءال( نو هوب ءوقا)ىف

 نبدلاءادعأةالاوم نءايهنلزنو ىنعملا ف ناب راقتي دنعو ماللا نال موذ دنع موهتأ ىنعم ىلع وب ألاقو هنم كح نسب !الو



 نوكيهنعزسانامنالهيدينيبوهئوشلا )1+6(  لبق ليقامناوالوزئهمدقتال(هيدي نيبامل) باكل نملاح(اقدعم)
 كذا اشبال

 نا هللااطزن أ ىتلاس :كلا عيج قدص: هنا ىنعي (باتكلا نم هيدي نيباملاقدصم) هللا دنع نمهناهيف كشال ىذلا مدقت افهفلخو هءارو ) 2 ِ 2 5

 دارملا(باد لا نم) هيد ناسحلوقه:مود] ب ىت ابنك ىلعادهاش ىنعيسايع نب الاق (هيلعانههمو) هئايسنأ ىلع

 بابلالاووذهذرعب قاو # انيبنل نوهمبادكلانا
 باتكلا هنالوإ.3 ىاستكلا ل دايت رقلاناك اماو م-وهيلعقللا قصات قدمي وطغا كفا 5
 روبزلاو لال وةاروما ىلعهتداهشتناك كلذكن آر قااناك اذاولدنإلو ريةيالو خيال ىذلا
 اهفدإبقىت'بتكنلا ىلءانيمأنآرقلا ناك امناونيءالا نوهملا ليقواق د_دواق-ةلزنملابتكلا عيجو
 ىنعي (هَللا لزنأ هي موني كحاف) الفال'واوق دص دقف نآرقلا ىف كالذاولاق ناف مههتكن ع بتكلا لهًربخأ
 انوةدابعلاو دي-وتلاف || دافع (مهءاوحا عتالو) كيلا ارث ىلا ناقا حب مود كيلا باتكلل ره عفا رت اذا
 نم كلك اناسرأ ( قالا نم كءاجامم) ند انج قدما وعابذجأتال ضايع از 3 هوما الو اوكا عبنت
 هنأهيلا ىلا ل نم داما يد مو ماو هللا دنع ن٠ هاب ىدلا اباوع فرآدتالو ىنغي

 نود حاف انأ لإ دلو || قمه ءاوهأ عيال سو يلح ىل ريغ دا رلا نال سرا ا
 كك 5 0 5 ةعل رشا 0 م ليعداوع 2 0 رشةمأ لكل ىنعيةعب رمشلا ةعرماواجا هنو ةعرش هني سف تار[ و ا مر ونرى دهاييق ا يل زعدتلانا ليادب نيعجأمهماعو موا ىلص دمم ادهاشو (هيلع انمهمو) ةماو ىديعام اهو ةمأةيالثلا مرا سفرتك تاطقل (جا نمو غرم جمان هل !وقو

 0 الو را ق ما ا واف عرتشلا ين هةيردلا صار رول دوحاو ندلاو

 1 7-5 3 قنا لاو حم اولا قب رطاا جاه او نيدلاىلاةبدؤملا ةيطالاةقي رسال رطلا ةعب زمقلا تر ليال اع ضتارحأ| يا
 ىلعادا-ا 0 تورت كفو ا 0 ناي اندرو ام ردن رار هعيردلا ميك
 اا 5 27 5 رلاىلإ ىد ولا حضاولا قب رطل جات اودفاب#ا ميدل صااىتلا ىهةعب رمشلا نا دوت نقاط
 )هو بال يس ب ةعب رشّدا روحا ةفلتخم نأ دااف ةئسوال هسةد :ةلاقواليدسوة:ساحاهنموةع ريش شل اوق ىف سابع نبا لاق
 يدع اذلف فرحنتالو هييصعت نميهعيطبي نم لعيلءاشيام مرحب وءاشياماهيف ل جوزعةللا لحية غب رش نر قالو ةعب ثم ليخناللو

 فرحتنتالو ليق هناكف ن:؛ | نيىلدلاقو مالسلا يباع ل سرلا عيجدب تءاجىذلا نص الخلالاود.حوتلاوه هريغلبقيال ىذلا نبدلاو
 (كنماناءج لكل كءاجا.م | هللا ىدسه نيذلا ك.فاوأ هلوقاونءوهرفاوقرفتنالو نيدلااو مقأن أهلوةىلحون هب ىدوام نبدلا نم مك الداع ريدقتلاوأ مهءاوهأ عريش لوقاهنم لسرلاو ءايبنالاهقي رطى نإا.لا مد_عىلعةلادتانآت دروءاساعلالاق جاهنموةعب رش أعبت:قحلا نم كءاجامح | موق لكلو ّللادنع نه ءاجاس رارقالا او هللا الاهلا ال نأ: داهش مالسلا ءملع ءدآث عب ذنم ناكالا بل ط ىأ
 ةعبرش(ةعرش) سانلاامأ مكنماءاعج -اهلوق ىهوةيالاهذهاهنم مهنبب نءابتلال وصح ىلعةلادتانآ تدرووهدتقا مهادهف
 اضطاراقي رطو (اج اهنمو) ٠ تدل لوصأ ىلعالا ذى يف نيالا مد وداد لكنا تابآلاه ذه نوب عما قي رطواجاهنموةعرسش
 ةعبرسش ن لاق ن.هب لدار هيفاوفلتخي لوهللا دنع ن ملسرلاهب تءاج كلذ لكورسآلا مويلاودل -روهبتكو هتكئالمو لبن امبالا نم
 هللارك دانمزانالانلبق نم ديعت نأ زئاؤتادايعلارهاوظب قاعتءامو عورفلا ىلع ةل اومحف مهنبب نامل اودح ىلعتلادلا تابآلاامأو
 هاجلوسر لكنأ ىلع لدي اجاهنمو ةعرس < _:مانل عج لكس هلوق نالانمزل.الالبق نم عرممتن ا لاق نم ىو“ ىلعةاروتلا لازنا هذهبجنتحاو هءاتكرارساب إعأهلداو تابآلا هذه نين عا ب رطدذهف ءاشيامب تقو لك ىفهدايعقهللا

 ةلزنملا تتكلا نس

 عي قع نإ رقلانال

 فرح ناكف هللا بتك

 ىنعمو سنجل ه يف في رعتلا
 اهتقفاو مبتكلا هقيدصت

 ليجتالا لازنام مال 0 5 يا 1 0
 . مالسلاهيلع يد ا أملعجل هلل'ءاشولو ) ىلاعتلاق رخل لو سر ةعب رشبءادةقالا لو سرةم أ مزاب الف ةصاخ هعد رمت

 لل دع لعنارقلا لازما نادارأ نكلاو ىنعن (موابيا ناتاو) هيف فالةءاالذ-او نبدوة دحاوهعب رمث ىل - هقفتم ةعاج ىعب

 ريتخملاةلماعم كل ماعيل (5 وابيل) دارأ (نكلو) ةدحاوةعي رسثىلعةقفتمةعامج (ةدحاوةمأ لعل هللا ءاشواو) ننال زن امب



 قدصن نم مالسلا هيلع لاق هناسحإب ق دصتلإ ةرافكب ق دصتملاف(4ةرافكوهف) هنعافعر صاصقلاب (هب ) قمحلا باصصأ نم( قدصت نف)
 ئثل'تيفقىنعم (انيففو) كلذ نععانتمالاب (نوملاظاا مه ك.ئاوافهللال ازنأاع كعمل نمو) همأ هتدلو موي نملةرافك ناك هنو داف مدب
 ىسعب) اوماسأ نيذلا نييبنلا راث ؟ىلع (مهراث !ىلع) هعبناذا هوفهش هاففل 2 هافق ) ١ ٠ه ٠ ىف لمج هناكهرثأ ىف هتاعج عوشلاب

 وه (اق ١ 2ه+ ع نا

 نيبامل) ىسع نم لاح

 رونو ىد_ههيف ليالا

 نمهيدي نيب امل اقداعمو
 هانتاآو ىأ ( ةاروتلا

 رونو ىدهدهيفاتب اثليجتالا

 اقدم بصق اقد_ىمو

 قاعت ذل ابان ىلع فطعإ
 هيف هماقم مأقو ه- فدي

 ابا رونو ىده عفتراو
 هسبيف هماقم ماق ىذلا

 ابصنتا(ةظعومو ىدهو)

 اظعاوواب ده ىأ لاخلا ىلع

 نوعفتني مهنال (نيقتلل)

 ليجنالالهأ مسيلو) هب
 انلقو (هيف هللا لزئأ امي

 ماللافهبجومب اومكحا مط

 ه>-تفو رك ةدتفل

 عفو مالل 6 محبو

 يمال اهناىل# ةزد ملا

 مكح اواو :مؤ لانيفقو ىأ
 هللا لزنأ اى كح /نمو)

 ( نوقسافلا مه كنثئلؤاف

 ةعاطلا 3ك نوج راما

 روستو كا لق
 ىلع لمي نأ زوج للا
 نوك.ف ثالثااف دوخا

 نال :ة_ساف املاظ ارفاك

 ليقو رفاكلاوه قلطملالاظااو ىاطملا افلا

 لبق نءةعي رمش نمناكءاو هيلا جوأا «#:هباادعب |دبعتم لو .يلعهنلا لص ىناا نو نعاونكس الذأ

 ةحصا نولؤالا ناو نإ رخأتملا نمىدمآلارايتخاو»هو كالذ نم عنا اىلا ةلزتعملاوةرعاشالا تبهذوال مأ
 ن.هنا عمةبآلا سفناب سفنا!نااهيف ..ياعانبتكوهلوةب لال دسالا ةعج ىل حدقعنم عاسجالا ناب مهههذم

 انابق نمةعيرمثب نودبعتمانً الواو ل .ئارسا ىن ىلع بوتكمو ةاروتاا فروك ذمهدالمدقن نمةعب رش
 (هلةراذكوهف) ىنالا نم ص تقي لف صاصقلاب ىنعي (هب قدصت نفل ) ىف هتهلوق رق لال دتسالااذهحصال

 لوتقملا ىل اووأحورجلا نأ كلذولوتقملا لوو حورجلا نعةبانكمل ىءاطاناامهدحأ نالوق هلءاهىف

 نساو صاعلا نب ورمعنب هللادبعو دوعسم نب لوقا ذهودهب ون ذلة رافكك لذ ناك صاصق اب ق ددت اذا
 ئذثب باص! ل جر نماملوقي )سوهيا هللا ىل_صةنلا لوسر تع .س لاق ءاد ردلاىفأ ن ءىورامهيلع لديو
 تي ًاراملاق سن أن ءو ىذمرتلا هجر ةميطخ هب نع طحو ةج ردهب هللا هعفرالا هب قد صتيفهدسج نم

 لوقلاو ىلاسنااودوادوبأ هجر وذعلاب هيف سعأال| صاصق هيف ئمهيلا عفر ملسوهلع للا ىل هلل الوسر

 وفعلا كلذ ناكىناجلا نءافعاذاهيلعىجلانأ ىنعيلتاقلاو ح راه اىلادوعيهل هلوق فريم_ذا! نا ىلاثلا

 هلةرافكص اصقلا نا كلئاقمودهاجمو سايعنب !لوقاذهوةرخال!ىف هين خاؤيال نا ا بنذلةرافك

 مهسفنال ىنعي (نوملاظاا ,هكئلوافهللا لزن ]ادع كحيل نو ) ىلاغتهلوقو يو ىلاعت هللا ىلعف ىفاعلا رجأاماف

 راث آىلءانبقعو ىنعي (مهراث ؟ىلءانيفقد) لجوزعهلوق و لجوزءللالزنأ امباو كح /ثيح
 ناكماللا هيلع ىسيعن اىتعي 0 اروتلا نءهيدي نيباملاقدصء ميم نبا ىسرعب ) اوهاسأنيذلا نيسنلا

 ىسعناف اهباعخسذاادور ولبءقايجاواهممىل.ءلاناكو رجوزعهللا _:عنمةلزنمةاروتلا ناباقد_دم

 نمىدههيف ىنعي ( رونو ىدههيفليجنالا هانبنآو) اهفلاخوةاروتلا ماكحأ ضعب خسن ماللاهيل#
 لوالا ف ناللواللراركتب سيلاذه (ةاروتاا نمهيدب نيباملاق دصمو) ةري_صبلا مع نمءايضوةلاهجلا

 رهاذؤةاروتللق دصم ليحنالانإب رايخالاىناثل/افوةاروتا| نءهبدب نيباملق د صمىسعناب رابخالإ

 ليجنالانال ىرنأة يم ىدهولاق فا (نيقتللةظعوءوىدهو) را اركستب سبل هنأو نيظذللا نيب قرفلا
 امأو سو هيلعةتلا ىبص دمت ةوبن ىلا سانلاءادتهالابهسنوكف ملسو اعلا لص دمحم ةراشبلا نمضتب

 مهىالرك ذلابنيقتملا صخامناولاثمالاو رجاوزلاو:ةلبلا ظعاوملا نمهيفاماف ةظعوم ليحتال نوك

 هلوقىنادملا لهالاف (هيفهلل'لزنأامب ليحنالالهأ مكحيلو) ىل ءتالوق هو ظعاوملاب نوعفتنينيذلا

 ضرفامءارارخا اذهن وكي زيجنالالهأ مكحيلانلق وىنعملاز وكن أه دح ان يهجو لمتح مكحيلو

 انيفةواندت كو هلوق نمهإ قام ناللوةئا ف ذ> من ليحتالاهنمضتاع كلا نم موياعهلازناتقوىف .ويلع

 ىف كلاب ىراصالل سمأ هيفوءادتب مكحياوهلوةنوكينأىنانلا هجولاو ريك لوةلا ف ذ-وهيلع لد

 نآرقلا لوزن دعب ليجنالا فامب كهل اباو مي نأزاج فيك ءجولا | ذه ىلعت تلق ناف ليجتالاوهو مهماتتك
 هنوبنب قيدصتلا بوجوو ليجنالا فرك ذ نال إو هيل هللا ىلص دمحم نامالا كلا | ذهمدارملا ناتلف
 هللا لزئ أ امي - نمو) ةلوقو ليجنالا فامباومكح دقف !س وهيل هللا ىلص دمحمباونمآ اذاف دوجوم
 انلزئأو) لجوزع هلوق ُُق لجوزءةللاةعاط نع نوجراخل اره كاوأف ىنعإ (نوةسافلامه كئاواف

 قدصلابىني (قحلاب) نآ رقلاد ماب كيلا اذلزتأو ىنءي لسوهيلعهنلا ىلص ىبنلل باطخلا (بات كلا كيلا

 ىذلا

 دهعال يفي رعتلا فرف-نآرقلا ىأ (باتكلا كيلاانلزئأو) هلف ىف قساف همكح ىفماظهللا ةمعنب رف كوهف هللا لزن اف محل نو
 اطخلا نم باوصلا نييدتو هتابث او قا بسب (ىتحلا)
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 نالدوريلا نمهّللا كحري_غ نمورافكلاا ف تلزن ثالثلا تالا نا نب رسفا 'نمةعاج لاقف نوةسافلا ٍ
 لوقلا انهةحص ىلعل دب و ك:<ضلاوةد'ّتقو سابع نبالوذاذهورفكهنالاةيالةريبكب ك-:راناو ملسملا |

 نمونورفاكلا مهكئلوأؤهللالزن اكل نموىلاءأو كابن هَنا لزب لاق بزاعنب ءاربلا نعىورام
 اهلكر فكلا ىف نوقسافلا مهكئاوأف هللا لزن ام كمل نمونوملاظ مه كموأفهللا لزنأ ا بكمل
 هذه نوةسافلاهلوق ىلا نورفاكلا مه كئلواف هللالزن أ اب كمل نمولاق سابع نبا نعو لم هج 0 |

 كرت نم ثالثلاتانآلا هذه ىف د_هاجلاقود:ادوب هجر ريضنلاو ةظي رقةصاخ دوهبلا فثالثلا تايالا
 دةفهباد-اجةننال ارنا كعمل نموة-_مركعلاق و قسافلاظرفاكوهف هللا باتكل د رهنلالزت أ ا كلا

 نأم عز نملاقهنالجاجزلا رايت اواضيأسابعن,!لوقاذهو قاف لاظوهفهب مك ملوهب رقأ نمو رفك
 < نمر فاك أس ابعنبال تلق سواطلاقو رفاكوهف لطابءا..دنالا ب تنأ ىتلا ىلاعت هلا ماكحأ نا
 رخآل:مويلاوهإسروهبتكوهتكالموةللاب رفك نك ةللا نعل قش, رفك,س ماو رفك هب لاف هللا لزن اع
 ثالثلا تايآلاه ذه ىمخنلاو نسملاودوه_سم نبالاقورفكلا نود رفكوهلاقءاطع نعىوراذهوحنو

 بهذءيلاو قفوملظو رم دقف هللا ريغب كذ محلا لدبو ىشتر ا نم لكف ةمالاهذه ىفو دوبل ىفةماع

 هيلع ىئخ نمام أو هريغب 8 .وادمعانايعهدر مثةثلا مكح صأ لع نميف ذهل يقو باطخلا ارهاظهنال ىدسلا

 سفنلا نأ مف .هيلعانبتكو) ىل هتدلوة و هدارع لعأ لاو در ءولاا ده ىف رلخدي الف ليوأتلا ىفأ طخ وأ صنلا
 ناكلذوهب لدقيفاقافو لوتةملا سفدب لئاقاا سفن ناةارونلا ىف ليئارساىن ىلءانضرفو ىنعي (سفنلاب

 ةاروتلا ف نااضيًاربخأو هوريغوهولدبد ورملا نأربخأ ومجرلا نص#لا ىتازلا ىبعناةار ,وتاا ىف كح ىلا: هللا

 وذ ناك_ةةظي رقى ىلعريضنلا ىناواضففهولدب ومما اذهاوريغدومملاءالؤه ناو سفنلابسفنلانا

 | اوريغف ةلماك ةيدلا مهيلا'وٌدأريضنلا ىن نمةظي رقوذب لتقاذاو ةيدلا فصن مهملا اود أ ةظي رق نماولتق اذاريضنلا

 نيعلاو سفنلابسفنلا نأوهوةاروتلا ىفهمكح للارب+ أس ابعن,!لاقةاروتلا ىفهلزنأ ىذلا هنناكح
 نيسفنلا نواةيف نوفل اح مطا ف لاق صاصق حورااو نسلاب نسااونذألا, نذألاو فنالابفنالاو نيعلاب

 هنأ ىفاشلا  هذمو نامدلا افاكستاذااهيلتق. سفنلا لتاق ناةبآلا ىنعمو نيعااب نينيعلا ن وقف و سفنلاب
 رفاكب ملم لتقب ال لاق إسو هيااع للا ىلص ىبلا نأ بلاط ىبأ نب ىلع ثيدح ن.حصالرفاكب لس رقال

 عدجب ىنعي (فنالب, فنالاو )اهمأقفت ىنعي( نيءاابنيعلاو ) ىلاعتهلوقو لف نيد يحصل ىفداج رخأ ثي دحلا
 ىرجيفءاضعالاو ف ارطالارئاسام ا واهم عله" ىنع: (ّنسلاب نسا اولا ب عطقت ىنءإ (نذأل؛نذألاو) هب
 دعب ميمعأاذهوهنم صتقي نأ نكمي اهف ىنعي (صاصق حورملاو) ىلعتهلوقو كاذك صاصقلا اهبف

 ىلا هتلاق مثرك ذلابةعب رالاهذهصغن نذألاو فنالاو نيءلاو سفنلا رك ذ ىلا ىت هللا نال صيصختلا
 الامامأواهريغو ني.دنالاوركذلاو لجرلاو ديلاكهنم صدقي نأ نك<يامف ءومعلا ليبس ىلع صاصق حو رملاو

 هيفو كلذ ىف صاصقالؤ فال اهنم ف احح نطب ىف ة> ارجو أ مظع ىف رسدكو أ. ىف ضرك هيف صادقا نكمي
 انلبق نءعرمشلاةنةاروتلا فاعرسش ناك كلا اذهنأ ىلعةلادةبالاهذهنأ لعاوةءوكسملاوشرالا

 هذه لص وانياعة>ه# تسلا منا لاقدر كن أ نموا :عرش فة ةبآلا هذه لاق ليصف ايهنم خسنامالااةمزاي

 مهمل ءايبأ الا نم مدقت نم عرش نودبعت مه لهةثعيلا دعب هّتمأ و1 .ودل اوهيلعةللا ىلص ىنلا ناةلئى#ملا

 ناك هناهنعنيتيا 2 رلاىدحاىفدجأ نعو ىفاشلا باحصأض عب وةفينح ىبأ باحصأ نعل قنف مالسلا

 نباراتخاواهبإب رأ لقنوةلدبملاموبّتك ةهج نمالهيلا ىحولا قب رطب هلبق نم عئارش نم حصا |دبعتم
 , اهفولبق نم ع رسشب | دبعتم ةثعبلا دعب ناك لسوهيلعهنلا ىلصهن أ وهو بهذملا اذه نب رأت نم بجاحلا
 | ىنعم عازخالق_بيملالاو قااوهو حولا ديق «يفربتعيمل هنكله تعي رمش لبق ةيقابلا ماكحالا نم خفي مل

 مهريغو دوهلا ىف ماع

 (اهيفميبلع ابتكحو)

 ىف دوييلا ىلع انضرفو

 (سفنلا نأ) ةاروتلا
 ةلوتقم(سفنل!)ةذوخأم
 قح ري-غب اهتاتقاذا اهم

 نيعاب)ةأوقفم (نيعلاو)

 فئالإب) عوج( فنالاو
 نذألا) ع وطقم (نذأل و

 ّنسااب) ةعواقم(ّنسلاو

 ىأ (ضاصقح ورحلاو

 ةصاقااوهو صاصقت اذ
 صاصقلاه يف نكءام هانعمو

 نعولد_ءةموكملالاو

 امهنع هللاىذرسابعنبا

 لجرلا نوال اونك
 نأهلوقوتازنف ةأرملاب

 ىلع لدب سفنلاب سفنلا

 ىذلاب ل- تقي لمسلانأ

 ديعلابر لاو ًارملابلجرلاو
 ةز و مصاعو عفان بصأ

 اهلك تانوطءللا عفر
 هيف تامعام ىل ف اطعال

 نأل# ىلع فطءلا نأ 07

 انعكو ئدللان ال نسنفلا

 ءارجا سفنلاب سفن مهملع
 بضواذاؤ ىرج انبتكا
 اوعفرو لكلا نوقابلا

 نوكسنذألاو حورجلا
 عسفان ناك ثيح لاذلا

 اهو اهمض ن روقايلاو

 تحبلاو تدءسلاكن اء



 (اوهاسأنبذلا نويبنلا اهنكحي)

 || دولاب ضي رعتلا اهئارجإب
 مهنال مم لا بخ و .

 مهاكء اينالا نيد وه ىلا

 نءاوبات (اوداهنيذال)

 مكب قاعتي ماللاورفكلا

 (رابحالاو نوينإب رلاو)
 نويدنلا ىلع نافواسم

 اميز ءاماعلاو داهزلا ىأ

 اوعدوتسا (اوظفحتسا

 الدبنوكينأ زوي وليف
 نم) امك ىناهم نم
 نييدتا نم (هللاباتك

 اوظفحتسا فريم ذلاو

 رابحالاو نييناب لاو ءايدن الل
 ظافحتسالا ن وك واعيج

 هظفح هللا مهفاكى أ هللا نم

 رابحالاو نونا رالوأ
 نم ظافحتسالا نوكيو
 هيلع اوناكو) ءايبنالا
 لدسالئثلءاقر (ءادهش

 ىومن (سانلا اوشحئالف)

 ريغمهتيشخ نع ماكحلل
 ام مهتاموكح ىفةلبا

 نم هباو مام فالخ ىلع

 ماظن اطلس ةيشخ لدعلا
 0 ةيذأ ةفيخوأ

 ةفلاخحم ىف (نوشغخاو)

 لهسامويف ءايلإب و ىرصأ

 لصولا ىفو ,عوبأ هقفاو
 الو (ىنإ اباورتشنالو)

 هللا تاب اب اولديتست
 وهو (اليلقانمث) هماكحأو
 اضروءالاءاغتباو وسلا

 اهم نمو) سانلا

 ديرأو حدملاليبس ىلع نييدنا تي رجأةفصوهوةاروتلا ىفهللاك+اودافتا 2 (198)

 ىثعب هللا نا كلذو مالسلاهياعىسومدعب اوئعب نيذل ا نييبنابدارأ (اوداهنينالاوماسأنبذلانودنلا

 اوداقت !ىأ اوملسأ ىنءمراه.اكحأوةاروتلاةماقإباوثعب اهنا باّدك م هعم سالو ءادئالا نمافولا لأ رسا ىنب |

 ىذلا مالسالا نعاودعب مهءالدوهبأاب ضب رعن هيفو .طحدملا ليدس ىلع ا ذهوهباتكب لمعلاو ىلاهت هللا ىمال

 نييبتلادارما نوكن أل محن ىدلاوةداتقوةءركعو ىرهزل ونسحلالاقو ءالسلا موماعءاينالا ندوه

 ىنلا نال )سو هياعهتلا ىلصهلافي رسشتوامظعت عجلا ظفلب هرك ذاسعاو سوهيلعهنلا ىلص د« وهاومل أ نيذلا
 دوويلا ىلعدراذه ىرابنال نبالاقةاروتلا فيلا اذهناكو مجرلاب دوهباا ىلع <> ل سو هيلعهللا ىلص

 ىلاعت هلل نيمل اوناكلب ةينارصننلاو ةيدوهما|نيفودوماوناك اممالسلا.بيلعءايبنالا نال ىراصنلاو
 لعفاك اهماكح ىلع مولمح ومب اهفو مطةاروتلا < ىنعيدوهملل ىعياوداه نينا هيهنود سمال نيداقنم

 دلجلا نمهودارأام ىلع .عقفاوبلو ةاروتلا فوهاكمجرلا -- ىلع مها نم إ_سوهيلعهنلا ىبصةللالوسر
 نيذالرونو ىدهاهبفةاروتلااذازنأابا ىنعم ىلءريخأتلاو ميدقتلا ىلع ىنعملانوكي نأ ئاجو جاجزلا لاقو

 لآةروسىفهريف:مدقتف نوينابرلاامأ ( رابحالاونوينابرلاو) اوملسأ نيذلان ودنا ام كعا اوداه
 اهريكوءالاحتفب ربح د>او رابحالاءاملعلا مهليقوءاهقفلامهسابع نب!لاقف رابحال امأونارمع

 باكي حاصهنال كلذوهب ة(ىذل:ريبحلاناك-1هب ىمسااوءاحارسسكب ربحوهامتاءارفلا لافو ناتغا
 ىتلا ة:سحلااهلاعف أو سانلا بولق ىف هموا ع رثأ نم ق.دال مل هلاربجلاوءاداحّتفب ربحو هاما درءعوب أ لاقو
 لجررانلا نمج ري ثيدحلاهنمو نسحتلارثالا ربا ليقورايحالا بعك هنمورابح ا هعجوا م ىدتقي

 نييناب رلا نيب قرف لهو لعلا لاجرثأ نم هيلعا ملاربح ماعلا ىمسا.:اوهؤاهم وهلاج ىأدرتسوهربح ب هذ دق

 نو.ذابرلا ل يقوءاهةفلاوءاماعلا ,هو دح او ىنع رابحالاو نو.:ابرلاو قرفال ل يف فالخ ءيفال مأرابحالاو
 ماكحلاوةالولا مهنويناب رلاليقورابحالا ىلءرك ذلا ف مهمد_ةىل ه: هللا نالرابحالا نمةجرد ىلعأ
 ةاروتلاماكحاب كي ةبآلا ىنعمو دوهملاءاماءرابحالاو ىراصنلاءااعنوينإب رلا ل يقوءاماعلا مهرابحالاو

 اهيىنعي (هللابادك نماوظفحتساامي) ىلاءتهلوقو © رابحالاو نواب راه حي كلذكو نويدنلا
 هماك-ًأاوعيض؛الفهوظفح نوه ليقوهو ف يالفةللا باد اوظفح ن أوه ليقوةللاباتكن ماوءدوتسا
 ىفهللاباتك اوظفحي ناب كلذواعم ناهجولا نبذه نمهباتك ظفح ءاماعلا لعهللاذخ دقو هعئارسشو

 نياق وناك كل ذاواعفاذاف هعئارسثاوامهمالر هماكح ا اوعيضي ال ناوهو#ف.الئامهتسل أب هوسردب و .هرو دص

 ىلاعتهنلا تاتك ىلعءادهشاوناكرام>الاو نييناب رلاو نييبنلاءالؤه نا ىنعي (ءادهشوياءاوناكو) هظفح
 نيذلادوهلا ماكحلٍباطخاذه (نوشخاوس اللا اوُمْتالف) هللا دنع نمهنأو ق دصو ق> هنن وماعي و

 هيل هللا لصد ةفصراهظا' ىف سانلا نمد أ اوف تال ىنعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نامز ىفاوناك

 هلل' تاي اباول دبةستالو ىنعي (اليلز ان ىفإي اباورتثنالو) كلذ ناتك ىف ىنعينوشخاو مجرلا, لمع اولسو
 ماكحالار يفت نعوك-_ةيها ىنعملاو ,هاضروسانلا دنءداملاو ماكحالا فةوشرلا ىنعياليلقانثهماكحأو

 لكن افةوشرلاذخ و هالاولاملا ف عمطلا لجال لي د.تلاو ريبغتلا نك اهنأ كل ذك سانلا فوخ لجال
 ىلاعت هني كا وركن أ ال دوهيلا نى عي ( نورفاكلا مه كتئلوأف هللا لزن أ اع ككل ن٠ و) ليلقايندلا عاتم

 دمحمبوةاروتلاو ىسوعقالطالا ىلءنورفاكمهف م-مبلءبجاوريغهنااولاقوةاروتلا فه يلع صومنملا
 لزن اب كحل نموهلوق ىهو ثالثلا تءايآلا هذه تازن نيف ءاماعلا فاتخاو نآرقلاو ل سو هياعةنلا ىل
 0 دولا ع كنوع لالا هوكي نمو نورفاكسلا رح كناوأذةنا أ زينو نكس اح كشدن) هكئاوأف هللا ل زن اع ك< ل ٠مونوملاظلا ,هكئاوأف هلال: اع كب ل ءمونو رفاكلا .هكتئاوأف هللا

 نوقسافلا وههنعهلناىضردوعسم نب!لاقوماظ ىسافووفادحاج نك, ناورفاكوهفادحاج كك / نمامهنعهنلا يضر سابع نبا



 عةا/

 نييدوهملا ف تازنىدسلاو دهاكو نسحلا لاق َّك :ءاش ناو كح ءاشْناف .منب حلا فل وهيلعةنلا ىلص

 ن ىح ناك دب ز نا لاقرح آلا امه دح أل ةةريضنلاو ةظي رق نءنيلجرف تلزئةداتق لاقو اينزنيذدالا

 ىكرال هظد رف تااقفريضالا ىن نم ناك هنالتد_>اوةبد ىلر هالو نيد ىريضنال ل ءج دق بطخأ

 مهنيب مس | ىف ل -وهيلعهنلا ىلصا دن هيبنر يخت ةبآل هذه نبا لزء اف د ىلا مك احتتو ىب_> مكب
 باكلالهأن 'كلذوةخو دمام ىهدح !نيلق ىلع ةبآلاهذه كح ىف اريسفتااءاماع هلتخا هي لص؛إلع
 خسن م مهنع ضرعأ ءاشناو مهني مكحءاش نافاري# ناك مسو هيلع هللا لص ىنلاىل اوعفارتاذ اوناك

 سابعنب ا ند ىو ص لوقلا اذهوريرختلا لازو هني مل |همزلف هللا لزن أ اسم مهندب مكح |ناودلوقب كالذ

 اؤاشناف مهماااوءفارتاذارايحلاب نيمالا ماكحو ةمكحاهنا ىناثلا لوقلاو ىدسلاو ةءركعو دهاجموءاطعو

 لاقهب وىرهزل و ىهخدلاو ىعشااو نسما نعىوسملوقلا اذهو م-منعاوذرءأ ؤاشناو مهنياومكح

 ضارعال ومك-هلا نيب ريخشتا|هيفف مهنع ضر ءأوأ مهب كحافهلوقامأ ني يالا نيب ةافانمال هنالدجا

 بهذ و ىزارلا نيدلار فن مامالا لاق مهناب كح اذا ممل !ةيفيك هيفف هللا لزنأ امج مهندب كح نو هلوقامأو

 مالسالا مكحءاضماىفنالءيلا اوك احت ذا بادكلا لهأ نيب كح نأ نيهاسملا# اح ىلع بح هنا ىفاشلا
 لب مسمي كح أ احلا ىلءبجاوب سلفة دم ىلا دهع نيم ىلا عم ىط نرذلا نو دهاعملااماف مطاراغص
 بجو ىنذو لم احكذاامأ أو نيد _هاغملا ص وصخ ةيالاو ذه ىف روك لااريبختلا اذهو كلذ فريدي

 هلوقو ُ لعأهللاوةمذلا هأ < دارقاالا م-مالزوجالهنالهيفل اوقاف اتخال مهن كلك احلا ىلع

 نيلداعلا نمي( نيطقملا بحب هللانا) طايتحالاو لدعلاب ىنعي ( طسقلاب.هنيب مكحاف تمكح ناو) ىل هت

 نيط ملا نا إو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقل اق صاعلا نب ورمت نب هللا دبع نع( م) هيفاونمكحواولو اوف
 نماذهاولواءو مهباه او مهمكح ىف نول دعب نيذلا نبع هيدياةاكو نمحرلا نع نعرون نمرب انم ىلع هللا دنع

 نكل اهانعم فرعن الواهلب وان ىف ماك: الواهنمؤن هلاثمأ فو هيف لاق نمءاهاعلا نف تافصلا ثيداحأ

 موسي مكحاف كؤاج ناذ)

 ناكليق ( مهنعءضرعأوأ

 هيلعهللا ىل_دةللالوسر

 هيل مك احئاذا اريخمإسو

 ؟<2 نأ نيب باتكلا لأ
 موني محال نا نيب وموأل
 هلوقب رييختلا خسن ليقو

 لزتأافمهنب مكحانأو
 نلف مهنع ضر هت ناو) هللا

 اور-ةب ناذ (ًأايشكورغب
 هللان الكب رارذالا ىلع

 سانلا نم كمصعب ىلا عت

 مهنبب حاف تمكح ناو)

 هللانا) لدءلاب( طاب
 نيلداعلا ( نيط ةملا بح
 كنو.ك < ف-كو)

 محاهيفةاروتلا مهدنءو

 مهم. كح نم بيجتت (هللا

 هباتكب وهب نونمؤبال نا
 ىفص وصتم كلانا عم

 نوعدب ىذلا كل ناماكتملا نممئاوطو فال اريهاج هذ اذه ةلنإب قولي ىنعمانط ناوداىمريغاهرهاظ نا دقتعن

 لاح للا كح اوف هب ناءالا || دارملا ضايع ىضاقلا لاقاذه ىلعف نيماك: لارثك ألوقاذهواهم قلل وأب لوؤتا منا لاق نم مسهنمو
 ًادتبم ىهو ةاروتلا ن« || ىلاهدضو نيعلاىلا ناسالاودوملا لعفلا بف برعلاو ةءيفرل ةلزنملاوةنسحلاةلاخلا نيعلا نعمهنوكب
 نولوتب مث) مهدنع هربخو هللا ىلاءته> راها نيعلايدارملا سيل هنا ىلع ىنمم نيعهبدباةاكوهلوقو نلا ن.ةذوخأمنيعلاواولاقراسبلا
 ىلعفطع (كالذدعب نم ىحن خيشلاهرك ذاذكهةففخلا مالا مضو واولا حتفباولوامو هلو قو ىل ت٠ ةح ىفةل يح: #سماهماف كلذ نع
 نوضرعب مثىأ كنومكح ||| هللاو ماك-الا نمهدلقتامف لد ع نم لضفلا اذهرةبالوهيلعمطتناك اموهانعمو لاق )سم حرس ىف نيدلا
 نع كميكت دهب نم ||| هيلعهشلا لس ده هيبناىلاعتهنلا نم بيجتتاذه (ةاروتلا مهدنعو كنومكعفيكو) ىلاعت لوقو لعأ
 امو) هبنوذ ربالمماتك ىلدىنلا اومكح مهنال,هدانعو مهاهج .رهظ أ ىلاعت هنلا نأ موجال ةصخرللابلط هنوبن نو دحج نم كح ىلا قام قفاوملا كمكح» | مطود_ءودتح مهداقتعاعمكسحلا كلذ لوبق مهكرتوةاروتلا ىاعمهماععمدايادووبلا مكن فاسو
 امك كنولجح ف يكو ىنءملاو دويمالعي رقتةبآلا فوهمكح نءاوضرعأمث نيينازلا مأ ىف سو هيلعهللا

 مث) هلجأ نم كيلااوك احن ىذلامجرلاىني (هللاكحاوبف) ةاروتلامهدنعو كمكعنوخذري ومن |[
 دوهمااىنعي (كنئلوأامو) مهما ك ىفاا ىتةاوا كمكح نعنوضرعيمتىنعي (كالذ دهب نمنولوتي

 ةاروتلا انلزنأانا) لجوز عهلوق يو كل نبق دصملاب كنا وأامودانعم ليقو نوم زب كمه اك ىنعي ( نينمؤملا)

 دقو ناين ازلا سعأ ىف ملسوهيلءهنلا ىلصةنلالوسرد ووملاءاتفتساةبآلاهذهلوزن ببس ( رونو ىدهاهبف

 هيفاوك احنامةئيم٠و لس .وهيلعهللا لص دمت ةوبن ةةئييم ةاروتلا نال نايبلاوهىدطاوهنايب قس

 1 (نراخر 0 (

 واكب (نينمؤملاب كئاوأ

 انا) نوعدبا كمية
 (ىدهاه ةاروتلا انلزنأ

 نيبي (روثو) قحال ىدهس
 ماكحالا نم مهبتساام



 نود سونا 3 ناك نادك عطاومريش هنوامههفاهيفةثاادغضو ىتلاهعضاوم نع هنولينإ ونواب زيىأ (هعشاومدعب نم ماكسلا نوفرحب

 ادتبلربخوأ كونأب ل هلوقكم وفل ةفص

 نعلازملا فرح ا (اذه

 لشم نولوقي و هعضاوم
 ْن وكي نآزاجو نوفرحب

 نوفرحيىريمضلا نمالاح
 هنا اوهاعاو (هوذفن)

 ناو) هباوا_عاو قحلا
 هفالخ د كاتفاو (هونؤنر
 هاياوك ١ اياف(اورذاف)

 اب رشناىور لطابلاوهف

 امهورب خب ةفي رشب ىفز
 مج رلاامهدد_-حو نانص2

 امهجراوهركفةاروتلاىف

 اطهر اودعبف امهفرشل
 هللا لوسر اولاسنل مسه

 نعل سو هيلع هللا ىلص

 داما« سمانا اولاقو كلذ
 ناواوأ_بقاف مممحتلاو
 اوأبقتالف مجرلاب كسمأ

 نا اوباف مجرلاب مه ىماف
 هللا درب نمو) هب اوذخاي

 لعةجو هوهتلالط( هتنتف

 ناءالاهنادب رب لوقي نم

 كلغ ناف)ر فكلادب ريالو
 ءاجر عطق (ايشةنلا نءهل

 و هياعهللا ىلو دمت

 كئاوأ)ءالؤهناعا نع

 رهطينأ هللادرب ل نيذلا

 رفكلا نع مه واق

 رفكلارايتخا مهنمهماعل

 اًضيأمهبلع انل ةيحوهو

 (ىزخ ايندلا ىفمهل)
 دوهمالو ةحيضف نيقفانلل
 5 ةرخالا ف مط د) َ 7

 مهىأديك اتللو (بذكللنوعامس) رانلاىديلختلا ىأ(ميظع

 ااا ا ا ا ا يلا

 دق ناك ل سوميلعتا ص وإءلو مجاتك ىف دب :ودتةعياع :مهمازلل اوهامماو مهنم 5-لا ةفرعملالو ,هدياقتل |
 نم لأ نم كالذب هربخ أو أاهنمءايشأ اورب_غاكهورب غيل مهيد أى ةدوجولاةاروتاا فمجرلا ناهيلا وأ ا

 مهيدو نا هللا دري مله انعم ل قو مهتاين صلخت ناهانعمسابع نب لاق 06 واقرهلعي ناهنلادري نبذل

مه كنلواف هللا لزنأ اع كمل نمو ىلاعتلاقرفك ملا ىبعذخالا لا قف
 | لجوزءهلوق ُُه نورفاكلا 

 مينو نانول اوقبإ ماكلاظظفل ىلعدود ىمريمضلاو نوفر مهى افوذعم (195)

 00 هياع ف 0كلذاوهيلعقفتملار ع نبا ثيدح ىفاكمالس نبهنلا دبعوهو باتكلالهأ

 كلذوةار ونا! ىف مهيلعاهبجوأ ىت عااهللادو ردح نوربغي ىنعي :(ماكلانوفرحب) ىلامآهلوق ُُه هومتكن اح

 تلا ابو هيلعةللا لص ىنلا نم نوءمسيام نوريغي مهنا نسحلالاقو ميم>تلا ودلجلاب مجرلا اولدب مهنا

 (ةعضاوم دعب نم) هب نيعماسلا ةفرءا كحل رك ذ فذ ماكلا كح نوفر حب ىربطاارب 0
 ل_جورزعءهللالاق دقث لو ناف همارح مرحوهلالح لح ا وهضورف ضرفو هعضاوم هللا هعضو نا دعب نم ىنعي

 هني قرف نملوف ضاوم نعماكلانوفرح رح [عضوم لةوهضاومدسب ن مكلا نوفر
 هلوقىنعم نوكيف ؟مفةلطاملات الب واتلاب هعضاوم نع ماكل نوفرحانرسفاذاان كلذو قرفامونبب معن تلق

 مهنا نابب ف سيلو صومنا|كلنلة دسافلا تالي واتلان ورك ذيم-هناهعضاوم نعماك-اانوفرح

 نيداوعج مهن ىلع ةلالدهيفف هعضاوم دعب نم «ماكلانوؤرحهلوقامأو باتكلا ن .ةظفللا كالت نوفر

 نوفر هلوق ىف باتكسلا نمةظفللا نوفرحياوناكوةدسافلا تاليوأ لا نورك ذياوناكمهمنا ىنعي نبىمالا

 باتكلا نم هجارخا ىلا ةراشاه-هضاومد_عن نمهلوق فو لطابلا لب وأت !ىلا ةراشاهعضاوم نع ماكلا

 لاو ءاجلاب دم م اتفأنا ىنعي (هوذفنا ذه مت ةتوأنا) دوويلا ىنعب ( نولوقي )ىلاعتهلوقو ف ةيلكإب

 نشو) هوابقتنا اورذ -افمجر ز انفو كذب كتفي نار ني (اوراوتؤت /ناو) هنماولقأف

 كنئاوأ) يفانلا ىمأ مفد ىلعر دقت نلف ىنعي (أيش هللا نم هل كلت نلف) هتاالضود .رفكى عب (هتنتف هللادر

 كلذ لعفولو كرمثلاو كلا نم هباقرهطي ملهناورفاكلا مالس ادرب ل ىلاءت هللا نا ىلع ةلالد ةبآلا هذه ىفو
 ىزخامأدوبيلاو نيقفانمللىن-عي (ىزخايندلاف.ط) ةبردقلا ىلعتايآلا دشأ نمةبآلاهذ-هو نمآل
 لتقلاو ةبزجلاذخأبف دوهبلا ىزخامأو مهرفكو مهقافنر اهظاب مهراتسأ كتهوةحيضفلابف نيقفانملا
 نيقفانمللرانلا ىف دولا ىنعي (ميظع باذعةرحآلا ف مطو) اهريغلازاخلا ضرأ نمءالجالاو لاو
 فرشالا نب ب عكل ثم دوهيلا ماكح ىف تلزن ( تسلل نولاك أب ذكدلل نوءامس) لجوزهلوق و دوهبلاو

 مهنمم احلا ناك نحلا لاق مهاشر نم نوضقي ونوشتر باوناكه ئارظنو
 ىهوةوشرلالك ايو بذكلا عمسيف همصخ ى ا رظنبالوهنءعمسيف هتجاح ملكش ودايا اهب ربت ك0

 لصأتستاهنالاتصس حلا ىفةوشرلا تيمسو هلصأتسا اذاهتحسلاقي لاصئتسالا تسلا لصآو تحسلا
 هلنوكنالىذلا سيلا مارحلا ىلا عجرب وهوهرمشلاةدشه-يلع لمحت مارحهلك تدسلاو ىثترملا نيد

  كلذاف كل ذك,ةوشرلا لاح نا موا عموةل ال هيف ثي<راعهلوهح ف نوكيو ةءو يصهذخالالو ةكرب
 ملا ف ىثترماو ىئئارلا نعل !سو هيلع هللا ىبههنلالوسر ناةري رهىبأ نعجم ا ىلعةوشرلا تمرح
 اذاك الا ف كلذامنا نسا لاق صاعلانب ورمع ن هللاد_,عنعدوادوب أ هجرخأو ىذمرتلا هجرخأ

 || وأ اق-اهمدريل ةعافش عفش نف ئثلكفةوشرلادوعسم نبالاقو اقح كنعلاطبي وأ الطإب كل قديل هنوشر
 محلا ىلع ذخالاالا كالذ ىرئانك ام نجرلا دعايه ليقف ت>سوهف لبقف هيلا يب ىدهافاماظاهم عفدب

 اهاعجةوشرب مهدحأأءانأ اذا

 ناف.

 مسا :وشرلاوه ثيدحلا فوةكربلا توحسمهنالوإهأتسا اذا هتحس نموهوهبسكل حالا م لكوشو ( تحلل نولك زير 06

 ىلعو ىرصب و م ليقشتلاب و مارحلاليلحتو ماكحالا ىلءاشرلا نو ذخاياوناكو
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 ىسومىلع ةاروتلالز :أ ىذلاوهالاهلاال ىذلا هنا, كتد_شاداب روص نال لسو هيلعفللا لام ىلا

 ميلعلز 0 أو مامغلا كيلعللظ ىذلاب ونوءرفل ؟قرغأوف اهنأو رحببلا لا قافورمتم نم مج رخأو

 اب روص نبا لاققف ندحلا ىلعمج للاعب اك ىف نود لههمارسوهلال> هيف هباك مكياعلزن أو ىولسااو نملا
 نكلو كل تفرت عاام تري_غوأ تب ذكن اب اذ علا انيلع لفي نأتيشخالولهب ىتترك ذىذلاو عن مهللا

 بجوةلحكسملا فلما لخ دنا اهيفوإ>دأهن أل ودع طهرةعب ر ًادهشاذالاق دمج اي كبت ؟ىف ىه فرك

 لاقف ىسوم ىلع ةاروتلا فهلا لزنأ اذكع ىسوم ناعةارونلا لزنأىذلاواي رود نبا لاقف مجرلا امهتلع
 لنذأ اذا كا روصنب !لاقف ىلاعت هللا ىمأ ىف هب مراسل ناك اهفرسو هيلعةللا ىلص ىنلادل

 هجرت لفانل كلم مع نبأ ىنز ىتحانفارش *1ىفانزلارثكف دما هيلعانق أف يعضلا ان ذخأاذاوهاكر ث في رشلا

 نءالانالف مجرت ىت> هجر ئال هلااو اولاقوهبودهموق ماقف هجركلملادارافدموق نمةأ ىماىفرخآل جر قزم

 ميمحتلاو دل انعضوف عيضولاوفيرشلا ىلع نوكيمجرلا نودي عضنلف عمتجناواعئاناقف كلملا وع

 نمامههوجوو نب راج ىلعنال- محب مامهضوجودوست مراقب ىلطم لبحبةداج نيعب ا

 اموهترب خأام ع رسأاماي روص نبال دووبلا تلاقف مجرلا ناكم كلذ اول هامه فاطي وراجلاربد لبق
 قدشاندقهناابروص نبا مطلاقف كباتغن نأانهر كفايئاؤتنك كتكلو لها كناعاتنتا ال تنك

 بايدنعء اجر فامهب إس و هيلع هللا لص ىنلا ىمافهن هريخ ام باذعلا انيلع ل زن نأ تيشخالولو ةاروتلاب

 دوهمل|نالاقر عنب نع(ى) ةيآلاهذ هلا لزئاف ونامأذا كم ابحأ نملوأىنا مهلالالاقو دحنسمملا

 هيلعتلا ىلص للا لوسر مطلاقفا.نز الجرو مهنمةأىماناهلاورك .ذف ل سو هيلعهنلا ىلصةننالوسر ىلا اًؤاح

 اهيفنامدك مداشروب هللا دع لاقت نردلع ومهحضفناولاةفمجرلا نأش ف ةاروتلا ف نودحتام ملسو

 هللاد_ء,عهللاقفاهد_عبامو اهلبقامأر قف .جرلاةنآ ىلعددب مهديحأ عضوفاهورتشتا ةاروثلاباونأف مجرلا

 هللا ىلص ىنلاامهب سماف م جرلاةنآ اهمف دابق دصاولاهتف مجرلاةبآ اهيفاذافددب عفرف كدب عفرا مالسنبا

 هللا ىلصىبنلا أل اق امطىرخأةباور فوةراو ااهمقتي ةأرملا ىلع ىنحن,لجرلا تيار فلاقاجرف مسوهيلع

 امهم زحئوامههوجو مح ةناولاقامسهم نوعنصتامدووياللاةفاينز دقدووملا نمةأ ىماولجرب لسو هيلع

 ىاىهتتا ىتحأر قفار قاروعأ نوضرب نم لج .رالافاهماؤاذ-نيقداص منكن ااهولتافةاروتلاب اوتافلاق

 انكساو مجرلااهبف ناد تاي لاقف حولت مجرلاةنآ اذافهدب عفرف كدب : عفرالاقفاهيلعددب عضوفاهنم عضوم

 دج.سملا برقزئانملا عضوم نمابي رقاجرفىرخأ ةياورىفداز ىنحتبأر فاجر فامهم مافاننيب همتاكستت

 انكهلاقذ معاج توا ىدوبي | سوهيلعهثلا لهنا لوسر ىلع سم لاق بزاعنإ ءارلا نع )0

 قسوم لع ااروتلا 0 اىذلاهللاب كدشن ألاقف مهتاساع نمالجر اعد معناولاق كب , اتكى ىئازلاد> نودحن

 اتفارسشأ قربك هن :كلو مجرلا دع كربخأ لا ذهم ىنتدشن كننأال اواواللاق كب ءامك ىف قازلادح نودحت اذكه

 همدقت ع ئمثىلع عمةحئلقاولاعتانلقف دحلاهيلعانقأ فيعضا|انذخأ اذاوهانكرتافيرم كلا انذخأ اذاانكف

 ل اوأىامهللا ملسو هيلعفللا لصةللالوسرلاقتف مج تي ل سلا كن :ردلا لع

 هلوقىلار ةكلا ىف نوعراس نيذلا كنز :عاللو سرايا لزق, جر فهن يمافدوتامأ ذاك سمأ اي>أ نم

 لزئاف هورذ_>اف مجرلاب؟ يمن اودونفندللا اوميمحتتلاب كن ص نافادمتاوتالو ةيهوذفن اذه متيتوأنا

 مه كاوا هللالزن أ ب 5< نمو نورفاكملا مص كئلواف هللا ل زن اى كم نمو ىلاعتو كرابتةللا

 وهو مجلاب«بولادي و توه مي.حتلااهاكرافكسلا ىف نوقسافلا مه كئلواف هللا لزن اع < ل نمو نوملاظلا
 سل إس .وهيلع هللا ىلص ىنلا نملاؤسلا انهما لاق ب راانأشىفةاروتاا فن ودامهلوقو محفلا



 وةرغغملاو بي ذعنلا نم( ئث لكى لعةئاو)

 | لوسرلااهبأي)ةبوتلا
 نوعراس نبذلا كنز ال
 الو متهنالىأ ( رفكلا ف

 نيقفانملا ة عراسمب لابت

 هراهظاىف ىأ رفكلا ىف

 راث 1 نم م-.هنم حوملإ م

 ةالاوم نءومالساللديكلا

 كرمدان ىناف نيك رشملا
 ل هومر افاكو مهياع

 عقو ىأ بيشلاهيف عرسأ

 كلذكف اعيرس هيف

 م4ءوقورفكلا ىف مهتعراسم
 اودجواذا ئيث ءرسأه يف

 ن٠ ) اهؤطححل ةصرف
 هلوقل نييدت (اولاق نيذلا
 رفكلا ف نوعراسي نيذلا
 اولاق لوعفم (انمآ )

 اولاقب قاعتم (موهاوفإ)

 انمآ مههاوؤإب اولاق ىأ

 لحن ف( مهبولق نمؤتلو)
 نمو) لاحلا ىلع بصنلا

 فوطعم (اوداه نبذلا

 نم ىأاولاق نيذلا نم ىلع
 عفتربو دوبملاو نيقفانملا

 ىلع(بذكلللنوعامس)

 ردم ادتمم ربخ هنأ

 ريمّدلاو نوعامس مه

 نوعامسوأ نيةيرفلل
 نيذلا نم هربخو أدتبم
 ىلع فقوب اذه ىلعواوداه

 ىلءلوالا ىلعو مهم ولق

 نوعامس ىنعمو اوداه
 كنم نوعمس بذكال

 اوخسنإب كيلع اوب ذكي
 دارا انما اوعمسال
 رييغتلاو ليدبتلاو ناصقنلاو
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 ١ بوجوب مهوقىف ةلزةءللاوةب رد_الةحضافةبآلاهذ_هوةب وتلا ىلعةقرسسلا مامقةلب اقم ىف هنالةرفغم 0

 بوجولاو:ةيشدملاىلا ناضوفمةجرلاو سيذ_ءتاانا ىلءةلادةبالان ال ىصاءلل اذعلاو عيطمال هجرلا

 هكلم ف فرصتي نأ هل كلاملاو ضرالاو تاومسلا كاهل ن أر بخ أ ىلاعن هن أو هورخآب اوجو كلذ فاني |

 ىلاعنهنأىنعي ( ريدق عيت لكىلعةاو)هلوق كلذ كي وهكس١1ىفهيلع دال ضارتعاالدارأوءاشي فيك |
 هةلخ نمةكلطا نمهذاقناوهداعسادارأ ن مبون ذنارفغوهقاخ نم هبيذعت دارأ نم بيذعت ىلعر داق

 وهو | يامل لا تا راطخا»(لوس .رلااهسأإي) ىلاعتهلوق © هكل.فوهديبعمهاكقلحلانال |

 اهأايب وهباتك ن ءمماوم ىلا اب لجوزعهلل هيا اخالكو مليت ع ركتو في رمشت باطخ

 هلوقو كب رنم كيلالزت نم غلب لوسرلا اها ىلاعتهلوق رخآلاوامهدحأ اذه نيعضوم ىفلوسرلا

 كيفاكو مهماعكرصان ىتاف مهملا.:الورافكسلا مهن :الاوع متهغال ىنعي (رفكلا ف نوءراسي نيذلا كنزحال)

 لوقلا,ن امبالا اورهظ أ مهنال نيقفانملا ىنعإ م ولق نمؤتملو مههاوفابانمآ اولاق نيذلا نم) مهرش

 لمتحا د هو جاجزلا لاقدوهيلا نمةفئاطو ىأ(او ودا اه نبذلا نمو ) نيقفا“ !|ةفصهذهورفكلا اومتكو

 (بذكالنوءامس) هلوقب مالكلا ادب |مئاوداه نيل ع نموهلوق دنع متمالكلا نأامهدح نيهجو

 لكلا ف صو مئاوداه نيذلا نمو نيقفانملا نمرفكلا ف نوءراسي نبذلا كنز ال ءالكلاريدقت نوكي و

 00 مهولق نمؤترلوهلوق دفع متمالكسلا نا ىنانااهجولاو بذكدال نيعامس مهنوكب
 ا مهن اىنعملاو ب ذكحال نوعامسموقاوداه نيذلا نءدعأ بذكللنوعامساوداه نبذلا' نمو

 ميم مدار رطب منار يس ةنوابقي قمه ءاسؤر نميدكلانوعمس ىأ بذكلا

 نم نوعمس !وناكم هنا كلذو كيلعاوب ذكي نأ ل جال نوءامسءانعم ليقو نم لبقتال ىأ نالف نم عمستال
 لبهنم كلئاوعس يرلواذكراذك هنمانعمس نولوق» ؛ وهدنع نم نوجر خخ من سوهيلعةنلا ىلصةننا لوسر

 مهو (نب رخآ موقل ) نودعو سيساوج مهنا ىنعي ةظب رق ىب ىنعي (نوعامس) ىلاهتهلوقو هيلع او انذك

 ءاماعلاق«(كلذىفهصقاارك ذ)«دتاب كدنعاورضح لو كونأبو ربيخ لهأ ىنعب ( ك اونأي) ريمخ لهأ

 كح مهد نع مجرلا اامهدح ناكو نينصحاناكواينز رييخ دوه فارسشأ نم ةأ ىماوال-جر ناريسفتلا
 سلو م-وميلعللا لصادجتن رونعي برئ لجرلا اذهنااولاقفامهفرسشلامهجردوهم!!تهركف ةاروتلا

 كلذ نع و ولأ لف هعم حلصو هناريجم بت :افةظر رقىنب م<_:اوخا ىلا واسر اف برضا | نكتلو مجرلا هباتك ىف
 اوابقاف دما( 4من افامه د>امانصحأ اذا نيينازلا نعادجاولأسا مها واقر نيفشتس يس ١ اطهراوثعبف

 ةظي رق ىن ىلعاولزن ىت- طهرلا مدقف نيين ازلا مهعماول سر أو هنماوابقت الو هور ذحاف مجرلاب مكسمأ ناو هنم
 ةنالقوانال_ةناكلذو ثدحانيف ثد_> دقوهدلب فهعمولجرلا اذهناريج نا م طاولاقو ريضالاو

 امهك يمايقناواذاريضنلاوةظي رقونب مسطت /اقف كلذ قهئاضو ٠ نعهولأست ناب حنفانصحأ دقو اينزدق

 فيصلا نب كلاموورمع نب ديع_سودسأ نب ب هكو فرشالا نب ب عكم هيف مهنم موق قاطنا مث نوهركن

 اذاةينازلاو ىنازلاة ةرعانربخأدجتاياولاقو ل _سوهيلعما ىل ههنا لوسرىلام هرب غو قيقا ىلأ نإ ةناكو

 مجرلاةب ايمالسسلا هيلع لي ريج لزنف مناولاق ىئاذقب نوضرت لهلاقف كباتك ىفامهدحام نا

 ابروص نا موني و كندب ل_عجا م سوءيلعةهاىلص بلل لب رج لاقف هباو ذأ, نأ اوبافكلذب مهربخأف

 نءاهللاق كدف نكس روعأ ضيأ أد سما باش نوفر عت له ل_سو«يلعهنلا ىل ص ىنلام طلذقف هلهقصوو

 ىسوم ىلعةللالزنأ اهب ضرالاهجو ىلع ب ىدووعأو هاولاقف مكيفوه ل_بر ىافلاق من اولاق اب روص
 منلاقإب روص نبا تنأ لسو «يلعهتلا ىلص ىنلا (هللاقءاامافاولعفف هيلااواسرافلاق ةاروتلا ىف 0

 متناولاق كني و ىني هنواعجتدو ملل | سوهيلعهللا ىل<ىنلالاقف نوأوةب كلذكلاقىدوولعأ ت تنألاق

 لاقف كنماوعمسام مهوغابيلان .يعمهوهجودوهبلا نمنيرخآ موق لجال كنمنوعامسىأ( كوئايإ نب رخآموفل نوعامس)



 يللا
 ؟يححاااٍ ٍٍَّّصطصحييجججحححححححححسسسسسسسسسسلسسسسللسسسس ساب

 نمةدحومءاباهدمب وةمجتملا ءاخلابةنبجلا ةنبخ ذختمريغهلوق ةب وقعلاو هل مةمارغهيلعف تالذ نود قرع
 نب رحلاوءإفسأووليذوهوهب وثةنيشىفهذ-خ أ راموهليقو هنضح ىف ناسنال'هلمحاموهو نون مث تحن

 هللالوسرنا ىكملا نيسح ىبأ نعأطوملا ف كلام ىوروةطنحللر ديبلا ل ثم يف فج ىذلارّولا عضوم
 نمن غلب ايف عطقلاف نير اوأ حارملاهاوآ اذاف لب 'ةسر رح فالو قاع مرة ىف مطقاللاق إ_سو هيلع هللا ىلص

 نيسح ىبأ نعةباورلاهذهناف مدقتملاور مع نب هللا دبع ثي دح نم ةباوروهواعطقنم كلامهاورا نكه نا

 نملبجلاةسي رحىفالوهلوق صاعلا نب ورم نبا دب ءوهد دجوهدج نعهيبأ نعبيعش نب ورم نع
 ةسورح ل ااهاعح نءمهنمو قرساذا اسرح سر حبس رس لاقي اه_سفن ةقرسسلاة سر رخا لع نمءاماعلا
 ىتااةاشلا ىهلب1اةسي رحليقو زرحب سيلهنال طق قرساذا لبا ف سرحايف سيل هنأ ثيدخلا ىنعمو
 ىنلا نارباج نعل يللابةيشاملاهيلا ىوأت ىذلا عضوملاوه يملا مض حارملاواهاوأم لصت نأ ل بق ل يللا هكردب
 ةلكسملام ٌقاسنلاو ىذمرتلا هجرخأ عطق سانخالو ب متنمالو نئاخ ىلع سبل لاق |سو هيلع هللا ىلص

 قرمسي درعلاوأهنبالام نم قرم دلاولاوأ هدلاو لام نم قرسسس دلولاك ةهيشهيفهلالامقرساذا (ةعبارلا

 «(ةسماخلاةلك_بلا 9ع هيفءالؤه نم دحأ ىلع ماعقالف هكر ملام نءىق مسي كي رمشلا وأ هدي_سلام نم
 مدقلا ل صفم نمىرسإلاهإجر تعطقةيناثقرساذاو عوكلا نم ىنعلاهدي تعطقةيملوأ قرساذا

 تعطق عبارة ىم قرسناف ىرسسبلاهدب علقت هنا ىلامهرثك أيه ذفةكلاثةيمقرساذااهفاوةلتخاو

 هب وةداتقلوقوهوركبى أ نعاذهىوري هب وتر هظت ىتح سب ورز كلذ دعب قرساذا م ىنعلا هاجر
 اوعطقاف قرس نا قراسلا ىفلاق مل وهياعهللا لصةللالوسر نا سا.عنء! نءىوراملىعفاشلاو كالاملاق

 هلجر وهدي تعطقام دعب قرسناهناىلا موق بهذود:سريغب ىوغبلاهرك ذهاجراو ءاتقاف قرس نا مهدي

 ا,مىثعالجرالواهب ىحنتسياديهل عدأال نأ ىحت_سأىنالاقهنا ىلع نعىورو سحلب هيلع مطقالف

 (هماظ دعب نم بات نذ) ىلاعتهلوق و ىأرلا باص و دج أ لاقهب وىعازوالاو ىىخنلاوىعشلالوق اذهو

 نافىنعي (هيلعبوتيهللاناف) لبقتسملا ف لمعلا لصأو ىنعي( مل -أو) ةقرسسلبهسفن لظام دعب نم ىنعي
 هب( ميحر) بان نملىنعي( روفغهللانا)هنعزواجتي وهلرفغي هللا

 نالءاماعلارثك دنعةب وتلابهنع طقسيالف عطقلاامافةثلا نيب وهنيباهف ةلوبقمةب وتلاهذهو دل صفإلم
 لبق لا ىفهكرت ىلع مزعلاو ىضمام ىلع مدنلاهنب وتو عطقلا دعب ةبوتلا نمدبالو ةبانملا ىلةءازجدحلا
 هللاقف عاتمهعمدجوب موافارتعا فرتعا دق صلب ىتأ !بوهيلع هللا لص هللا لوسر نا ىوزخا ةيمأ ىبأ نع

 هب صاف فرتعي كلذ لك .اثالثوأ نبتسم هيلعداعاف ىل لاقف تقرسس كلاخاام سو ءيل عننا ىلدةنلالوسر
 بوت او هللار فغتسا لجرلا لاقف هيلا تو هللا رفغتسا ملسوهيلعهللا ىله هللا لوسر هل لاقف هب ع ىج م عطقف

 هيلع بحق راسلا عطقاذاوهانعب ىلاسنلاو دو ادوب أ هج رخاهياعبتمهللا مسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاقق يلا

 ايقاب قورسملا ناكولؤ هيلع مرغال ىأرلا باهصأ و ىروثلا لاقو ملعلا لهأ ارثك أدنعلاملا نم قرساممرغ

 امهدحأ عنتعالف ىدآلا ق- مرغلاو هللا ق- عطقا!نالهدب مطقتوهبحاصىلاهدرين أ هيلع بج هدنع

 هيلعهللا ىلص ينللباطخلا(ضرالاو تاومسلا كلمهلةللانأ لعتملا) لجوزعهلوق هم لعأللا ورخألاب

 هلهللانا سانلا نمدرف لكل بالت+لا نوكيف ناسنالااهمأ ملعتمل ا ءانهمليقو سانلا عيجهبدارملاو سو

 هكلاموام ميف نمت اخوهفرسدمو ضرالا اوتاومسلا ىفام سعأرب دمننا نا ىنعي ضرالاوتاومسل !كالم

 نبالاق(ءاشي نار فغي وءاشي نءبذدع) ه صمأهيلاو هكلم ىف ؛اك كلذ نالام بق هدارأ ف ئشهيل ععنتميال

 لتقلابهرفكو هتيصعم ىلءءاشي نمبذعي ل يقوةريبكلاءاشي نمر فغي وةريغصا| ىلع ءاشي نم بذعي سابع
 ب ذعتلامدقامناو باذعلاو ةكدلطا نمهدقنيفهيلعةب وتلابعاشي نملرفغي وايندلا ىف كلذريغو عطقلا و

 ةقرسلا نم (بات نف)

 هّنقرس (هملظدعب نم)

 قورشدلا درب (مصأو)

 (هيلع بوتي هللاناذ)
 روفغهللانا)هتب ون لبق

 هجرب وهين ذر فغب (ميحر

 با خعايوأ دمشاي( معنلا)

 تاومسلا كلمهلانا)

 (ءاشي نم بدعي ضرالاو

 رغكلا ىلع تام نم

 باتنا(ءاشإ نلرفغيو)

 رةكلانع



 ىأ (هللا ند الاكن (ه

 نملدب وهو هنمةبوقع
 بلاغ( زب زعهلاو )ءازج
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 دح ىفاهعطق بجو عوكلا ىلا عباصالا سؤر ن..ةغالا له روهج دنعاهد>و ةحرا+ل|انهد _ءاابدارملاو

 (هللانءالاكن) مهاعف ىل ءازج عطقلا كلذ نمي (ابسك اهبءازج) ىلءتهلوةو و عوكعلا نمةقرسسلا |
 قراسلادب عطق نمهبجوأ ايف ىنعي ( ميك )هاصع نممهماقنت ىف ( زب زعهشاو )هللا نمةب وق د ىنعي |
 قراسلكىلع مطفلابوجوهذهتضتقا د(ىلوال ةلث ملام لئاسمهيفو جي ةبآلا < نايب ىف لصف

 تقرس ىنلاةيموز ملا نأش مهمهأ اشي رقناةشئاع نع( ىق) ةقرسلا ىف )سو هيلع هللا ىلصهللالوسر مطقو

 ىلصةتنالوسر بح ديز نب ةماسأالا هيلع ئرتجي نمواولاق لسو هيل عهنلا ىلص هللا لوسراهبف ماكي نماولاقف
 بطتخاف ماقمثهللادو دح نمدح ىف عفشنأ مسوهياعةنلا ىلصةنلا ل اوسرلاةفةماسأ هماكف لسو هيلعةللأ ظ

 او.اقأفيع_ضلا مهيف قرساذاوهوكرتفب ريشلا مهبف قرساذااوناكمهنا لبق نم نيذلا كاه امنا لاقت ظ
 هيلعهللا ىل_دهللالوسر ىتأتلاق ةشئاع نعو#اهدب تعامل تقرس د تنب ةمطاف نول هللا ماو د حلا هيلع ١

 ىلأ نع(ق) ىثسنا!هج .رخ ًااهتعطقل ةمطاف تن اكو ل لاق اذه هد غابت كارئاذك اماولاقفهعطقف قرا لسو |
 عطقتف لبحلا قرسسي وهدي عطقتف ةذيبل قرسي قراسلاهثلا نعل لاق !سو هيلع هللا ىلهتلالوسر ناةرب ره ْ

 قراسلا أ سو ىراخبلا«ج .رخ أ .حاردىواسي املاسحلا نم ناو ديدحلا ضب هنا نوري ش.عالا لاق هدب ا
 نأ 2 اومالسالاب دهع ثيدح ناكو لف ةقرسلا مرحب ملاغلا لقاعل غلابلاوهف عطغلا هيلع بحب ىذلا

 رثك 1 بهذفهب عطقي ىذلا باصناا وو كوالا "اإل لع اصدق ءارج ةقرسلا |

 رمجوركب ىلأ لوق'ذهو عطقي رانيدعب ر4-ههيفاعاتموارانيد عب رقرسنافرانيد عبرشنا ىلاءاماعلا |

 هللالوسر نأ ةشئاع نءوىورامهياعلدب و ىفاثلاو ىمازوالاوزب زعلادبعنب رمعلاقهب وىلعو نامعو

 دج أو كلام بهذو نيصحصلا ىف هاج .رخأ|دعاصفرانيد عب رىفالا قراسلادب عطقتال لاق سو هيلعهنلا ىلص

 نجي ىئاقراس عطق لو هيلعةئلا ىلمهنلالوسر نأ مسنبانعىوراملاهبمقدأ ,هاردةثالثهناىلا ساو أ عطق نم محامف(ميكع)
 ديلاهبعطقت ىذلاباصالا ردقناةرب رهىبأ نعىوري و سرتلا نجلا ةعاجاهجرخ ا مهاردةثالث هتمق | ةقراسلاو قراسلاه»

 ةياورفو مهاردةسج هتمق نحىفركبو بأ عطق لاق سنن عىورال ىليل ىبأن بالاقهب ومهارد ةسخ
 نقى عطقال هنأىلا موق بهذو حصأ ىلوالا ةياورلا لاقو ىفاسنلاهجرخأ وهيلع هللا ىلصهلالوسر عطق
 نبا نءىورام ةفينحوبأو ىرولا نايفس هذهيلاو دوعسم نبا نع كلذ ىورب مهاردةرشعوأر نيد نم

 دوادوب ًاهجرخ ا مهارد ةرسشعوأ راني دهتميق نحف عطق نملوأ سو هيلعةللا لص هللا لوسر نأ سابع

 نودامةقرسس عطقلا بجيالو عوكسلا نم ىنعلا هدي تعطق يف هلةهبشال زرح نملاملا نماباصن قرساذاف

 زرحلااذكو ريثكلاو ل ياقلا ف عطقلا بجيفربتعمربغر دقلا نسحلاوري زلا نباو سابع نب !لاقو باصنلا
 ةقراسلاوقراسل و ىلاعتهلوق نافةبآلام .ومعب اوجتحاو ىرهاظاادواد بهذهيلاو مه دن ءاضأ أرتعمربغ

 وهزرحلا دةتلاثلاةائاام زوحري غوأز رح نمهقرس ءاوسوريثكتلاو لياقلالوانتي امهم دي اوعظقاف

 لكفاهبف مهتعتمأ نوظفحب و سانلا اناس ىتلا مخ لاو براذملاورودلك لاومالا ظفحو ىنكسلل ل_عجام
 ءانب ريغف ناك« اماماف قاغموأ بابل حوتفموهو كلذ نءقرسءاوسو» دنعالو ظفاحهيف نكي ناوزرزح
 ىفاشلاو كلاملوقوهو مطةيهنافروبقلا شابنامأ هظفح نمهد_:ءنوكينأالاز رحب سباهنافةميخالو

 رمكز رحريغ نمأيث قرس ناف هيلع عطقال ةفينحو أو ىعازوالاو ىروثلاو ىل  ىبأ نبا لاقو دسجأو
 نعهيلععطقالف تويباا نع مطقنم تين ىف عاتم وأهل ىعارالو ةب رب ىف ناويحو أهل سراحال ناّتسب نم

 هيب باصأ نملاقف قا. لارعْلا نعل مس سو هياعهللا لص ةنلا لو سر نأ صاعلا نور مع نبهللا دبع

 ىثب جرب نموهيفدازو ىفافااودوادوب أو ىذ .رثل' هجوخأ هيلع ئيثالف ةنبخ ذختمريغةجاح ىذ نمهنم
 نمو مطقلاهيلعف نحل نمث غابف نب رم اهي وؤي,نا دعب ًايشهنم قرس نمو ةبوقعلاودإمةمارغهيلعف هنم
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 .بيصأاذاالا عشب بلطي نمآ اذارفاكلاكوهىدىاالاةؤ «بلعةردقا| ابق نمأتساو بائاذا
 ه.بلطاذا مداد خؤيلاقاكسام ناريغىعاز هالا ,كلام بهذماذ_ه وهإد أ ىل هدرب هنافهنيعب لأم هدنع

 ىبأن ىلع كح اذهو كلذ نم ئذب مامالاهع.تيالفاهؤاياوأ ملط,ملو لاومالاو ءامدلا ن:باصأ اماماف هيل ه
 لجر ءاج كل ذكو هسفن ىلع ىلعهنءافهيلعردتي نأ لبق باتفاب راحم جرن +ةناكودي ز نب ةئراح ىف بلاط

 ىسومابأايلاةف ةب وةكلا ىلصامدعب نامعةفالخ ىف ةفوكلا ىلعوهو ىرعشالا ىسومى أى ادا يع نم

 قاوداسفلا ضرالا فتيعسوهلوسروةللاتب راحدق تننكىدارملا ن الف نب نالفانأ كب ذ'اعلا ماقماذه
 ىىسوهلوسروهللا براح ناكهناوىدارملا نالفاذهلاقف ىسوءوبأ ماقف ىلعر دقي نأ لبق نم تبن دق

 هتب وتب هنع طقس ىفاشلا لاقوربخالا د أهل ضرء:.الف هيلعردقي نأ ل بق نم باتدق ناواداسف ضرالا

 هريمغوأ لام نم ةماظ ءوأ صامق نممدآىن قوقح نم ناك اماه.هنع طة سالوةنلا دحهيلعةردقلا لبق

 نلمح و ىفاشلا كاقودودحلاهيلع ماقتوهعف:ئالةب وتلا ناةبآلا رهاظذ<ياءةردقلادعب باتاذا امأو
 تايبنااكرتب للا اوفاخىأ (هلللاوقتااونمآنيذلااهيأإي) ىلاعتهلوق و ةبوتلابلجوز ءتادح لك طقس
 عماج نال كلذانلقامناو ىضرياملمعااوهتعاطب برقلاهيلااوبلطاو ىنعي (ةليولاهيلا اوغتباو)

 هللا اوقناهلوقب ةراشالاهبااو تايهملا كرتني_عونااد_-ًاامط ثااثال ني عون ىفةروصحم فيلاكستلا
 لسو نمةإيعفَةإ._سولاوةلي_سولا هيلااوغتباوهلوقب ةراشالا هيااو تاعاطلاب ىل اعن هللا ىلا بر قتل !ىناثلاو

 ةايسولاىنعمليقو ةبرقىأ * ةليسوكياا,طلاجرلانا * رعاشا|لوقهنموهيلا برقتاذا هيلا

 ملء! )هناض صم ءاغتب اوهتعاط ىفودعلا او دهاج و ىأ (هل بس فاو دهاجو) لجوزعةللاىلااوببحت ىأةبحلا

 لكب زوفااودوركم لكنم صالخلا عماج مسا حالفلا نالهتنج ىفدولخلاباو دعست ىك ل ىنعي (نوحلفت
 مويباذع نم هباودتفيلهعمه]: .واعيج ضرالاىفام .طنأولاورفكنبذلانا) لجو رعالوقو بوبحم
 موب ب اذعلا نم4_سفن ىدف ماهعماهلثم ى رح ايندواين دلا كلمول رفاكلا نا ىنعي (مونم لبقتامةمايقلا

 ليبسالهب ا ورافكدلل مزال باذعلا نأ اذه نم دوصقللا ( ميا باذعمطو) ءادفلا كا ذهنم لبقي ل ةمايقلا

 كرابتةنلالوقي لسوهيلعهللا يصةنلالوسرلاقلاق سنأ نع (ق) هوجولا نمهجوب هنم صالخلا ىلا مط
 كنمتدرأدقلوقيف من لوقيفاهبايدتفم تنك الهاك ايندلا كل تناكولاباذ_عرانلا لهن وهال ىلاعتو

 ظفااذه كرسشلاالاتيبافةنجلا كلخدأو راناا كلخدأالوىف كرمشتالنأمد[بلصىف تنأواذه نمرسيأ
 تنك ألبهذ ضرالاءلم كل ناك و تيأرأهلل ةيفةمايقلا موب رفاكلابءاجلاقىراخبلاةياورىفو ملسم
 نماوجرخ نأ ن ودب رب) ىبكرمشنال نأ كلذ نمرسيًا وهام تائس تنكدقلهللاةيف من لوقيفهبىدتفت
 نكتاوهنوبلطيورادلا نم جورخلانودصقي مهناامهدحأ ناهجوهيف (اهنمني جرا مهامورانلا

 ىناثلاه_جولاوهيلع نوردقي.الفاهنم جورحخلاوءلط قوفىلا ارانلا بط مهلج اذا ل_يق كلذ نإ روعيطت_.بال

 مهنعلوزبال تباثمادب اذ عمطوىنعي (ميقمباذعمطو) مهولقب رانا نم جورخلانونمتي مهنأ
 نبةمعط ىف تزن بئاسلا نبا لاق (امهيدبأ اوعطقافةقراسلاو قراسلاو) لجوزعهلوق ل ادبأ لقتنيالو
 ءافخ فهذخأهل سيلىذلاءيثلاذخايهنالاقراس قراسلا ىمسامياو ءاسنلاةروسىفهتصقانمدقو قرببأ

 قرسس نم كلو ةكوهاعاهنيعب دحاو دصقي /هنالءا دتبالاب عوف صمانهق راسلاوامةذسم عمسا| قرتساهنمو

 | نب تادبع ةءارقفوه كلذكوىد لاو ىعشلاو نحلاهل ةنيعلاانهةروك دملاديلابدارملاوهدب عطقاف

 هناف ع. هذه نم اني واذه نمانيميدارأهنال امهبدي لقي موامهيدب أل اقامت اوامهناعًأاوعطقافدوعسم

 عجا دعاصف ني_نثا ىلاافاضمرك ذاذاناسنالاءاضع أ نمد حوم ئث لكوةدحاو نيالا ناسن الل سيل

 لسنلا عطق نع ايدافنانزلاةل أ عطقت لو ةق ةرسنأ|ةل !اهمال ديلا

 ةعينصوأةبارق نمبرقت. ىأهبلسوتبام (88.1) لك ىه(ةليسولاهيلااوغتباو) هلادابعاوذؤنالف(هنلااوقناونمآن يذلااهبأاي)
 002 0 ا لا ا اك ل ايف ا ار 2ي2ر2272ر25656252ئثئ62ئ22ئ22224242ئ2:52552526ث6---5 22 رم

 امل تريعتساف كلذ ريغوأ
 نمىلاعت هللا ىلاهب سو

 تائيسلاك رت وتاعاطلا ل عف

 كلما بس فاو دهاجو )

 اورفك ن يذلا نانوحلفت

 ضرالا ىفام مه نأول
 لاومالا فوند نم (اعيج
 اهوقفنأر (معموإ-ثمو)
 هولعح] هب اودقعيل)

 ىام عمولو مهسفنالةيدق
 عجارلا دحوو ناريخ هزيح

 رك ذدقو هباود_ةفيا ىف

 ريمطلا ىرجأ هنالن' امش

 هناك ةراشالا مسا ىرم

 نم) كلذباودتفيل ليق
 لبةنامةمايقلا مم وب باع

 ) ملأ باذع مط 1

 ةاحنلا ىلا ,طليبس الف

 نوبلطي(نودب ري)هجوب

 اوجر< نأ) نونمتيوأ
 نيجراع مهامورانلا نم

 (ميقم باذ_ءمط واهم

 (ةقراسلاو قراسلا او)متاد

 رجخلاو ءاد_تبالإب اعفترا

 ىلتباهفو هريدقت فوذحم
 ةقراسلاو قراشلا ميلع

 (امهدب ا وعطقاف) ريخاوأ

 نانيعلا دار اوامهمدب ىأ
 نهللا دبع ةءارقلءلدب

 ءافلا ل |اوخدو دوعسم

 نال طرمشلا ىنعمامهممْضتل

 ىتلاو قرس ىذلاوىنعلا
 امهمدب ًااوعطقنف تقرس

 تءطقورفوأءاسنلا ف ىهوةوهشلا نم ثعبنانزلا نال ىنازلا رخو رثك لاجرلا ف ىهوةءارجلا نمةقرسلان الل جرلابأدبو طرمشلا ىنعم



 ضرالا ىف نوعس د)

 زو ونبدسفم (اداسف

 ىأهل الوهفمنوك نأ

 نا) ءازجريخو داسفلل

 هيلع فطع امو (اولتقي
 دعب دحاولادب دشةلادافأو

 اواتقي ناهانعمو د حاولا

 عم (اوبلصيوأ) لتقلا
 لاقلانيباوعج نالتقلا

 عطقتوأ) لاملا ذخأو

 نا (مهاجرأو مهيدبأ

 نم) لاملا اودقحا]

 ا (فالخ

 سبحلاب(ضرالا نماوفني
 ةفاخالا ىل_ءاودب زيفاذا

 مهل) روك ناا(كاذ)
 لذ (ايندلا ىف ىزخ

 ةرخآلا ف مهلو) ةحيضفو
 الا مط كا

 (مويلعاور دقت َن ألبق نم

 دودخلا هذه مونع طقس

 اوملعاف)دابعلا قحوهامال

 رفغي (مجحرروفغ#نلانأ
 الفمهجرب وةب وتلاب مسهل

 مهبذعبي

٠ 

 صم فلاخ نم لكن الهتءاط نع نوجراخلا سم نوفلاذءلا مههنل نيب راح ا ناامهدحأ نالوق ءاماعلل

 نوب راحيمانعمىناثلا لوقلاوامه يمن وصعب وهلوسروهللانوفلاخىنءملا نوكيفه برسوهفناسن ١
 حالسا| لمح ىنعي (اداسف ضرالا ف نوعسي و) فاضملا ف ذح باب نموهف هلوسرءايلوأو هللاءايلوأ

 نيذلانيب راحاءالؤه مح ىناوفلتخاو قب رطلاعطقولاو.الاذخأو سفنلا لتقو سانلا ىلع جورااو

 اذهودابلا ف نورباكملاو حالسلا نولمحب و قب رطاانوعطقي نءذلا مهموقلاقف د+لا اذه نوقحتس

 نيب راحنا كح مط سيلراصمالا فن ورباكل|ةفينحوب أل اقو ىفاشااو دعس نب ثيالاو كلامو ىعازوالا لوق

 اواتجنا) ىلاعت لاقف هنوقحت سيامو نيب راح ءالؤهةب وقع ىلا متةارك ذ مثدحلا!ذهق ا ةحتسا ىف

 هذهف تر وك داو أ ةظفا ف ءاماعللو (ضرالا نم اًوفني وأ ف الخ نم مهلجرأو مهيدبأ مطقتوأ | اودصيوأ

 بدسملا نب ديعسو نسحلالاقهب وهنعةباور ىفس ابعنء!لوقوهورييختللاهناامهدحأ نالوقةبآلا

 ىننءاش ناو عطقءاشناو بلصءاش ناو لتقءاش ناف نإب راحلا يم ىفريخم مامالا ناوهو دهاججو ىعخناو

 نبا نءةيناثلا ةياورلاوهو ريبختلل تسلو نايبالوأةظفانا ىناثلا لوقلاو ةبآلارهاظ و هاكضرالا نم

 ىوراك اذهو متارملا بيترت ىلءتابوقعلاه ذه تبترتف فاتت ماكحالا نالءاماعلارثك الوقوهو سايع

 اولتقلاملا اوذخأب لواولتقاذاواوبلصو اواتقلاملا اوذخواواتقاذالاق قب رطلا عاطقىف سابع نبا نع
 اوذخأ,مواواتقي لو ليبسلا اوفاخأ اذاو ف الخ نم مهلجرأو مهمدبأ تءاطقاواتقي ملولاملا اوذخأ اذاو

 ليقف بلصلاةيفيك ىفاوفلتخاو ىأرلا بادصأو ىىفاشلاو ىعازوالاو ةدادق لوقاذهو ضرالا 0-0

 لدقلا نيب عمج ناو بلصي مثهياعىلصي والوأ لقي ىعفاشلا لاق تومب ىتح حرب هنطب ىف نعطب مئايح بلص
 ىلعمادقالا نءهريغلارجاز كلذ نوكيل سانلار م ىف قب رطلا ىلءبلصي ولاملاذخأو م و

 دلب لك ىف مهبلطي مامالا نا ليقف ةبآلا فروك ذملا ضرالا نه ىنلاري_سفتىفاوفاتخاو ةيصعملاهذه ثم

 وهودودحلا مهيلع ماقت ىتح نوبلطي ليقوزي زءلا دبعنب رم وريبج ن,ديعسلوق وهوهنعاوفن اودجو
 ضرالا نم ىنن هنال سبل اوه ىننلا ةفوكس| لهأو ةفينحوب أ لاقو ىبفاشل او دعس نبث يللاو سابع نبالوق
 ةقيقاا ف ضرالا نم ىن-_:موهفاهتابيطواين دلا تاذلب عفتتيالوهبابحأ نمادح ا ىربال سو بح ا نال

 نمىنعي نوح سلاف سمح نمل وأب اط+انب رع نالو>؟كملاقاهيفوهىتلاةقيضل|ةعقبلا كالت نمالا
 ىذلا ىنعي (كلذ) ىلاعت لاق مثمهيذؤيفرت دلب ىلا هيفن ًاالوةبوتلاهنم لعأ ىتحهسحا لاقوةمالاهذه

 ةحيضفو ناوهو باذعىأ (ايندلاف ىزخ) نيب راحملل ىنعي (مط) دودحلا نمةبالاهذهىفرك ذ

 ةبآلا كح ىرجأ نماماف مويفةبآلا تزن نيذلارافكلا قس ىف ديعولا اذه (ميظع بان ءةرخآلا ىف مطو)
 تناك ايندلا فةيانجي ب قوعاذا ملا نالةرخآلا ىف مهنع ميظعلا ب اذعلا ىنذيف نيمل ملا نم نيب راح ا ىلع
 ءاشناوةنجلاهاخ دب مءتبانك هبذ_عءاشناةئيشملارطخ ىوهفايندلا ف بقاعي /ناوهلةرافكدتب وقع
 (مهيلعاوردقتن أل بق نماوباننبذلاالا) ىلا«ةهلوقو جه ةنسلا لهأ ب هذماذه ةنجلاهاخدأو هنعافع

 اورد قت ن أل بق نمداسفلاب ضرالا ف ىسلا نموهلوسروةلل هب رحو مهكرسث نماوبان نيذلا نكل ىنعي
 ( روفغهللانا اوماعاف) ةمدقتملاةبآلا فةروك ذملاتاب وقعلا نم ئشب م-ياع كل ليدسالف ىنعي مهيلع
 ناريسفتلا لها مظعملوق اذهو لجو زءةنلا طخس امج عجراذاهب ىنعي ( محر) كرمشلا نمبات نأ ىنعي

 اهزك ذىنلادودحلا عيج حهنع ظقةسهيلعةردقلال بق

 رافكللةب 11 ملا نمباصأ ات ئشب بلاطي.ال هناو ةبآلا هذه ىف ىلا عتنلا
 0 0000 ول مرتك اذ يلع سوبا دوبل حا 7

 او نما اذاب راحلا كرمشلاءانثتسالا اذهمدارملا

 اذا



 يأ ص10

 ىلصهلوسر هللاريفن ضرالا ىفاود ف أو دهعلا اودقم' قاتيفو ده ءزسو كا عققلا لصف كرت تيناوأ و ْ :

 كاحضلالوقاذ- هو فالخ نم مهلجرأو مودي عطةيأشب ناو بلصي أش ناو لقب اشي نال سوهيلعهللا | أ

 وهورع وعن.لاله عداو مل-وهيلعهللا لص ىنلا نا كللذورع وعنلاله موق ىفتازنىلاكلال !اقواضيأ

 رف جاهيال نمآوهف ٍلسو«يلعهنلا ىلص ىنلا ىلا لالوب ىص نمو هيلع نيعيالو هنيعبال نأ ع ىماسالاةدربوبأ ا

 لزنف مطاوءأاوذخ أو مهولتقف ىماعاو دنفا دهاش لالد نك مو لاله موقب مالمالا نودي رب ةناكىب نم موق

 اون لكعوةنب رع نم موق ىفةبآلا هذه تازئريبج نب ديعسلاقوةبآلا هذه مهيف ءاضقلاب مالسلا هيلع لبر ربج
 ىلصهللالوسر مهئعبفةنيددملا اوجسوتسافةب ذك مهو مالسالا ىلع هوعبإب و ٍلسو هيلع هللا لد ةللالوسرلا

 لكع نماسان نأ كلام نبس ذأ نع(ق) لبالااوقاتساو ىعارلااولتقواو دتراف ةقدصلا لبا ىلا سو هيلعهنلا
 نكن لوع ن2 لها انك اناهنلا ىقاياولاقف مالسالاباوماكنو )سو هيلع هللا ىلص ىننلا ىلءاوم دقني رعو
 اوب رشيفهيفاوجرخ نأ مه مأو عارودوذب مسوهيلع هللا ىلص ىلا مط ىماف ةنيدملاا وو تساو في رلهأ

 هللا ل_دىنلاىعاراواةقو مالسالادعباورخك ةرحلاةيحاناوناك !ذا ىت-اوقاطنافاطاوبأو اهئابلأ نم
 مهنيعأ اورمسف يب ماف مهرثأ ىف بلطلا ثعبف مل-وهيلعللا بص ىنلا كلذ غابف دوذلااوقاتساو إ-وهيلع

 هللا لص هللا لوسر ناانغلب ةداّق لاق ,طاح ىلع اون ام ىتحةرحلا ةيحان ىفاوكرئو مهلج 0 مهيديأاوعطق و

 كالذ نا ني ريس نبا ىنث دف ةداتق لاق ةباور ىف داز ةل4لا نعىمهني وةق دصلا ىلع ثحب كلذ دعب ناك] سوهيلع

 هللا ىلصهللالوسر مط صخر ةةنيدملا اووتجاةني رعنماسانناىراخبالةباو رفودودحلالزست نأ لبق

 هللا لوسر لسرافدوذلااوقاتساو ىارلااول ةةفاه اوبأ اواهعابلا ن مارب ر شيف ةقدصلالبا اونأين أل وءيلع

 ةياورفدازةرالانوذعةر لا ىف مهكرت و مهنيعأر مسو مهلج :رإ ًأرميدبأ عطقف مهب قاف سول تا

 نماموقنا دوادىبأةياورفواوقرسءواواتقو مالسسالا نع اودنراءالؤه عنصامم دشأ ئشىأو ةبالقوب.أ لاق

 هيلع ةللا ىلص ىنلا مط ىمافةني.دملا اووتجاف |سوه.لعهللا ىلصةننالوسر ىلعاومدقةني رع نملاقرأ لكع

 هيلعفتلا ىبص هللا لوسر ىىاراول ةةاودكامافاوقلطن افاهمابل ا واطاوبأ نماون رمشي نا مه سعأو حاقتاب لسو

 راهنلا عفتر ااه م هراث [ىقلسرافر اهنلا لوأ نم مهربخ لس و هيلعةنلا ىلصةنلالوسر غلبف معنلااوقانتساورلسو

 لاق وقس الف نوقستس ةرلا ىاوقلأو منيع آت رمسو مهلجر أو يدب تعطقف مهب صاف مهب كج ىتح

 رعهللالزن ا وهلةياور ف دازهلوسر وللا اوب راحو .مناميادعباورفكواوا :ةواوقرس موقءالؤهفةبالقوبأ
 بي رغح رمش  ةبآلا اوادقي نأ اداسف ضرالا ف نوعسي وهلوسروهللانوب راحينيذلاءازجامنا لجو
 ندملالهأ نمانسلو نإللاب شيعن ةيداب وةيشام لهأ ىنعي ع رض لهأا:.ك اناهلوقهمكحو'# ثيدحلا اذه

 مهجارنم قفاوتملاهنا ىنعي ةضردملا اوجسوتساهلوق فاي رأع جاو بهخو ع رزاهبف ىتاا ضرالاوهفيرلاو

 تاذ ضر ىهةرحلاوةرسشعلا ىلا ةثالنا !نيباملبالا نمدوذلاوهانعموهوة-نبدملا اووتجافهلوقاذ كو
 ديدحلاريماسم ىج هناهاتعم مئيعأر م_فهلوقوةفورعمةذيدملار هاظب ضرال مسا اذنهىهودوسةراتخ

 هتقلخهوشت وناويحلا فارطأ عطقتنأةل#كلاةلثملا نءىهني وهلوقواه .رصب بهذ ىت> مهني عأ اهب لو

 وهليقفثيدحلا اذه مك ىءاملعلا فاتخاو كلذوحو دريك اذموهينذأو هفنأ ملقي نأليتقلاةلثمو

 ةخسانةبآلاهذهنا ليقوةإلاو لمسلاريغتباثهمكح ليقوةللا نع سوهيلعةئلا ىل «ىنلا ىهناا خو سنم
 اهمذخالا بجو دو دخلا تازناماف دو دما لزنتن أل بق كلذ ناك ليقو مهم لسو هيلعفللا ىلص ىنلا هل ءفال

 مهني وقعءهايا ىلاعت هللا نماياعتو لسوهياعهللا لص هللا لوس .راةيناعمةب آلا هذهتازن ليقو اهاضتقع لمعلاو

 (كا - (نزاغر - ك5 )

 نكن )| لهأ ع نم موق ىف تلزن سامع ن !لاق(هلوسروهللانوب راحينبذلاءازجاما)لجوزعهوقو

 اهانعم فو ةنكريغةللةب راحلا نا لعاوهلوسروهللانوب راحينبذلاءازجااىلاعت لاقف مسهبلع بجي امو

 نوب راحينيذلاءازجاعا)
 ءابلوأ ىأ (هلوسروهللا

 هللالوقي ثيدحلا ىف هللا

 دقفايلو ىلناهأ نمىلاعت

 ةب راحل قزراب



 (ليئارساىن ىلعانبتك)
 كرتشاناورك ذلابمهصخ

 ةاروتاانال كاذ ىف لكلا

 ماكحالاهيف باتك لوأ
 ريمضاا (اسغن لتق نمهنأ)

 ربغل ) ةيطرش نم و نأشال

 وأ) سفن لتقريغب ( سفن
 فطع» (ضرالا ف داسف

 قداةريغب ىأ سفن ىلع

 عطقوأ كرم كاودو ضرالا

 بجوب ٍداسف لكو قب رطلا

 سانلالتقامناك_ذ) لقلا

 نعبذلاف ىأ (اعيج

 سفنلا لئاقزال نسحلا

 هللابضغو مخ هجهؤازج
 ولو ميظعلا باذعلاو هياع
 ىلءدزيملاعيج سانلا لتق
 ن.و(اهايحأ نءوز كلذ

 بابسأ نماهذقنتسا

 قرغوأ لتق نم ةكلطا

 كلذريغوأ مدهوأ قرحوأ

 (اعيج سانلاايح أ افاكف )

 لتقك دحاولالتق لعج
 ءايحالا كالذكو عيجلا

 ضرعتملان الابيهرتوا ءي.غرت
 نآروفاذا سفنلا لتقل

 اعيج سانا|لّتقك اهلتق

 اذكوهطيتق هيلعكلذ مظع

 اذا اهءامحا دارأ ىذلا

 ءايحا مح همكح نارودت

 اتي ير نسال
 ىنىأ (ميتءاج دقلو)
 انلسر (انلسر) ليئارس

 تايالإب(تانببلاب) ورمعوبأ
 اريثك نامث) تاه ذاولا

 دعب (كلذ دعب مهنم
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 كلذ لجأ نمتلةناف (ليئارسا ماكر جراراشر ةىأ(انبتك ) ارش مهيلع ىنجىأ ارش مهيلع

 ةعقاو ناب ةيسانمال هنال لكشم اذ_هو ليثارسا ىب 0 رم هأئعم

 هلق ىذلا مالكا ما نموه مهضعب لاق تلق ليا ارسا

 تاك هناعفا ن ءىور,وهراوبلو ليباه لقهنالج أ نم ىأ كلذ لجأ نم نيمدانلا نم جدداف ىن ءملاو

 باوصأو نب سقما روهج نكللاكشالالوزيا ذه ىلعف لوالا مالك! !مامت هعحو كلذ لجأ ن . هلوق ىلع

 كلذ لجأ نمهلوق نا مهضعب لاقاذه ىلعف هيل ءفقوب سيلو مالكءادتبا كلذ لجأ نم هلوق نا ىلع ىفاعملا

 ةلصاخلادسافملا عاونأ نمةصقلاهذهىفو 1 ذ يمام ىلا ةراش اوه لد ليباهو ليباقةصق ىل!ةراش اوه سبل

 نيدلاىفةراس>هلتلصح هنأىلا ةر ل م لون رساحلا نم حم مصاف هلوقاهنم مارال تئقلا اذه ب بسس

 عمن زحلاوةرمس او مدنلا عاوب : أ ىف رظحن أىلاةراشاهيفو نيمدانا| نم حمصاف هلوقاهنموةرخآلاو ايندلاو

 ءانث اق 0 ٍكلذلجا نمىًأليئارسا ل 0

 . ناو صاصقلابوجونا 2 تاقليئارسا قب هصي .صختب ةدئافلا ف ممالا عيج ىفاتب اناككح صاصقلا عد د رش

 نايدالا عيج فت اثريغ ل! ءاىن قحىفانههر 5 دااديدشنلان" الالاملاو نايدالا عم مج ىفاماع 0

 ةفلابملا هنمدوصقملا نأ كشيالواعيج سانلا لتقاتاكفاسفن لتق نم نإب ةبآلاءذه ىف يح ىلاعت هنالللملاو

 لسرلاو ءايبنالا لق ىلعاومدقأ ةميظعلاةغلاملاهذ هم مهماع عم دوهبلا ناواناودع سفنلا لت اق باقعيىف

 : ىبنا|ةيلسآةصقلاهذهركذ نم ضرغلا ناك الولجوزء هللا نعمه دعب و م ولقةواسق ىلع لدن كلذو

 لئازس | ىتب صب 00 ا والا لد ىلا كاتتلا بدوا هيلع دو ًامىلع ملسو هيلعهنلا ىلص

 لق نمهنا) لجوزعهلوق ع هدارع لعأ ةنلاو دوصقملل ديكوتو مالك ال بس انمةغلاملاهذهم ةصقلاهذهىف

 سخالال تاق نمداةيف صاصتقالاهجو ىلعال سفن : لتقرب_غل ىنعبي (سفنريغب )اماظاسفن لثق ىنعي (اسفن

 قدسف ضرالا ىفداسفريغب وىنعي سفاربغإ ىلع فط ءوه( ضرالا فداسفوأ ) مرحلا ناودعلاهجو ىلع

 كرشلااهنمو سفنر يغب اسفن لتقهلوق نمدارااودو صاصتلا اهنمةريُ 5اس َنلَع لتقلان ال لدقلاهب

 لتقامنأكف) ضرالا فدا _فوأهلوق نمدارملاوهو كلذوحنو قيرطلا عطقاهنموناميالا دعب رفكلاو
 3 اهلتقب رانلاىلسي 31 0 نم 0 تا قالا

 ا ل الانا الدعم 0 ارد ا 1

 نم ىعياعايحأ نمواعيج سانا| لتقولهيلع ب<ىذلا ثم صاصقتلا نههيلع س<ةمر# اسفن لّدق نم

 سانااايح أن م باوثلثمباوثلا نمهل نا ىنع اعيج سانلايحأ ًاكفةكلهف عوقووأ قرحوأ قرغ
 نمو هنمن وباسل مهنالاعيج سانلا لتق لحتسا أكف هق-ريغ ملسم لتق لصسا نمهاذعم ليقو اهيج

 ىلعاهايحأ نو هلوق ىناعملا له لاقهنماوماس دقف سانلا عيج لتق نع عرون امن أكف ل-هلّق نع عروت

 هنمسانلا عيج ىجامن أكف كالطا نماهاجت نمو ىنعملا نوكمؤةقيقحلا فىلاءتةلناوهىحلا نالزاجلا

 ىنءامدتناك ام هريغهلاالىذلاو ىالاقف ليئارساىنباتناك ام انل ىهأةبالاهذ_ه نع نسحلا لئس
 ليثارساىنب تءاج دلو ىنعي (تانيبلابانلس رمت ءاجدقتل و) ىلاعت هلوقواسث امد نمةللا ىلع مرك 1 ليتارسا

 لسرلاءىجدعب ىنعي ( كلذ دعب مهنماريثك نام) تاحضاولا تالالدلاو عئارسشلا وماكحالا نايبب انلسر

 نوزواجهانعم ليقو«نعنوهتنيال لّقااب ىنعي ( نوفرسسا ضرالا ف ) لتقلامب رح مهيلءانبتك امدعبو

 ىنب ىلع صاصقلا بوجو ناب ولما هو لياق

 || ريثك نمليلقمهوهلوسرو هللا, نمؤي نم مهنمنا لع ىلاعتهنالم_مماريثكن او ىلاعت لاقامتاو قاحا دح
 222222 22 سس سسساس7سسللا 2 1

 هلوقو ىتقلا ىف (نوفرسمل ضرالا ف)تايآلاب لسرلاءىجيدعب وأ مهيلعانبتك ام



 غملا/

 ننس ودم رول لعل للنت ا دلا نم صاف ) نيعالا نعهنروءوهةفيجرتساف ىعي ( نأ ةأوس

 لجالال كلذ لجال مدن ةهتوخاوداؤأهي ]هم اع طخسو ادق عقلا مهنالهيخ أ لّدق ىلع مدن هنا ل ةودزتق ىلعإل

 هعش :. ل كلذ لجالف هلعف نم قاف او فوخو ةباون مدن همن ن ك9 لذ هإتقب مظعا رن ذ فرتقاو ةيانج ى :- هنأ

 مدانب رشو مايأ ةعبس اهبملع نكي ضرالا تفجر هاخأ مذآنب !لّتقامل بطنح نب هللا دع نب فاطملا لاق مدنلا

 (نيمدانل اع 1 نم حبصاف أ ١ ىلاعت هللا لاقفاييقر هيلع تنك امىردأ املاةذ ليباه كوخ أ نب ىلاعت هللا ها دانف ءاملا برش كل وتفملا

 نم هي) تبعنال هإدق ىلع نمضرالا ىلع هللا مر هتلتق تنك ناهمد نباؤلاق كاخأتلتق إذ ضرالا نمىنيدانيل كيخأ مدنا

 مدني لود سمأ ىف هريحتو هإ+ رحشااكا اةشافةكع مدآنأك لدباه لباقى !ةفاا لاق سارع ن'أ ع نءفئورب وادب هدعبامد برشة ن أذ ئموب

 دجوفدنطا قاف ثدح ضرالا ف ثدح 3 مدآلاقف ضرالا تريغاودك اوفلا تنجو ةمعطالا تريغتو

 كلذلوهتلتةلب لاقؤاليكوهيلعتشك 0 أنعليباقلأس مدآعجراملد ةوليباهل تق دق لاق

 لاقفر عشب هاثرهناو كدضيالةنسةئام ليباه لق دعب ثكم مدآن الدق كدلج دوسا

 حيبةربغم ضرالاه+وف * اهباع نمودالبلاتربغت
 حيلملاهجولا ةشاشب لقو « نولو طىذ لكرب_هت

 00 هتنالاو سو لع لستات راو دعا هشلاق مدان الاق نملاقهنأ سامع نبأ نعىورب و

 ىدو ا دان ثيشل لاق هتيثىم مدا لاقاساف ىلإب رم موهو مد[هاثر لمباه ل_تةقاملن ؟لوءاوس ىهئااف

 0 25 0 ىلا لدوىت>لقتني لزب ملف هيلع سانا ىف ريفثراوتيل مالكلا اذه ظفحا

 رخؤللاىلا مدقملادرف ةيثرا!ىفرظنفرع_ثلالوة.ناكوةيب رعلا طخ ن«لوأوهوةيناب رمسلاو ةيب رعلاب

 اهنءاتايب اهيفدازوارعشهنزوف مدا ىلارْخؤملاو

 حي رضلا هئمضت ليباهو عمد تكن دوحاذل ىلامو

 ميرتسم ارح نمانألهف *« است ىل_ءةايحلا لوط ىرأ

 مويلععايبنالا نأ جد دقو نوحامل اومالارعشلاامو تعب ذ كو هورعشب هاثرهنا ىورب و ىرس لا لاق

 كلذ ناف لاقامف فاشكعل ابحاص ق دص دقاو ىزارلا نيدلار فن ذ' مامالا لاق رعشلا نم نوموصعم مالسلا

 ةكنالملا ىلعةد2 هماعةللا لدج نمىلا بذي, ف يك نيماعملا نم قالا قيلالاك اك رلاةباغىفرعشلا

 هلتدلوةنس نيسم+ ليباهلتقدعب كالذو ةنس نوثالتوةئام مدآرمع نم ىضماماةرايخالا باد لاق
 قلخلاةدابعهماعوراهاو ليللا تاعاس ىلاعت هللا هماعو لل .د اه نم فاخ هنا ىن#ي هللا ةيهدرب سفتواثيشءاوح

 ادب رثادب رط بهذاهل ل يمت ليباقامأ وه ده ءىلوو مد[ىصوراصو ةفيدص ني_سج هيلع لزن أو ةءاس لكف

 هللاقو سلب اهاناف نعلا ضرأ نمن د_عىللا اهب ب رهوا .هلقاهتخ أديب ذخ أف هارت نم نمأتالاب وع صاعزف

 لووهفرانلا تيب ىنبف كيةعاو كا نوكستارانتن أب ضن افاهدبعي ناك هنال ليباهنإب رقرانلا تلك ًاامنا ||

 ظظ000تذأذ#ذآذ 1 1 ]| | | |[ 1[ [ 1 1 1+

 هيبال ىمعالا نب |لاقفهنب اهعمو ىمع أل يبات نب !ليقاف را ايهامرالادحأ هب رعالليباق ناكورانلا دع نم

 هنب |مطاوهدب ىمعالا عفرف ليباق كاب ت ادق هيبال ىمعالا نب|لاقفهإ_دقف ةراجح هامرفليباق كوبأ اذه

 هذخفب هيلجر ئد>| تةلع ل يب اق تاماماف ىتمطاب ىنب |تانقو ىتيمرب ىبأ تاق ىل ل, وىمعالا لاقف تا
 فيصلاى ران نم ةريفخح«يلعوتراد ثيح سمشلاىلاههجووةمايقلاموب ىلا اهم ىناعموهف اهم قاعو

 لوبطلا نموهالا تالا لباق دالوأذاواولاق ةمايقلا موب ىلا كاذب ب ذع, وهفءاتشلا ف جان مة ريظحو
 >اوفلاورانلاةدامعورا برشثووهالا ىفاوكمهاوربانطلاو ناديعااورومزلاو

 تال ىرلا ينل ا تيل ا تامل

 ا هللا مهقرغأى تح ش

 مدن لا ناكوأ ني.ئاتلا مدن

 هل ىلعوأ ةصاخانل ةبون

 املهنا ىورو هل-تق ىلعال

 ناكودهد-س> دوسا هلو

 هيخأ نعم دآهلاسف ضيب أ

 اليكوهيلعتنزك ام لاقف

 دوسل اذلو هتف للا

 نم نا دوسلاف كدسدج

 هاثرمدآ نا ىورامو هدلو
 ءاينالانالمعهيالف رعشب

 نومودعم مالسلا مهياع

 لجأ نم) رعشلا 0

 هتلعب و كلذ ببسب ( كالذ

 ل_تهلا ىلاةراشا كلذو

 لصتموه لبق زوك ذملا

 ىلع فقويذ ىلرالا ةبآلاب
 نم حمصاف ىأ كلذ

 )جالو هلا لج ال نيمداذلا

 ا لمقو هإتق

 نيمداناا ىلع فقولاو

 ::دكب قلعت, ن-هو

 نيمداذاا.ال



 مفدلان اللات هدا نءافوخهلإ_بنسا وهي لف نءجر نكلوهنم شاعب أو لناق| نمىوف ناك ليق (نيملاعلا بر هللا فا ىنا

 هانعمامتاو هما ىف لئاقللةكراشموهسفن كالهاهيفنافامحاو كلذ ناك (1:85) لب ل يقو تقولا تالذ ىفاحا مم نكي

 اا ا ا ا 0 اا ا اا ا اا مب مل كيلا ىلا سان انام
 مستسافهيخأ لتق نع جر هنك-اوهنم شامب أو لئاقلا نم ىوق ناك لوتفملان الق وهنم عنتعالو دكا يو وتو

 1 1 1 را د ا اا ا || كلذ كدصقك ائدتيم
 اهتاحس نا كما!ىدب طس ىفهللا فاخ | ىلا ىنعملاو ( نيملاعلا برهنلا ف اخ ىنا) هلوق كال ذف هللا نم افوخهلا

 1 3 5 . 5 2 0 ا 5 0 5 | ىلعامزاعليباهناكو :

 عجر ىنعي(كماو ىنابءوبتنأدب رأىفا) ليباه نعارابخا لجوزع وق بد يع أأ اماويزتقدسقا ا
 نمةيصعملاو لقلاةداراودب رأىناليباهلاق فيك تاق ناف لبق نماهتل مت ىلا كيداعم ما ىلا ىلتق مب ا ا و هلذق

 اههظعو كتلثقال (باههم اللاقاملاساق نالاق نانا ذه ٠.ءمرانالا نا تاحأ تلق ز وحالربغلا 1 5
 ليب و لب ُ ليب نالاف ناباد_ه نءىرابد 21| باع كل ورهخول اوىزاح فاخأىلا

 هلذخ أو لّقلا ىلع مهصدق ليباهةاراماف عجري لفةبآلا كدب ىلا تاعسب نأ لاقوهفطءّة ساو هللا 151 ذو

 الاىايا كالتق عف دنب م اوىنتلتقاذاىأ كمناو ىمئابءوبت نأدب رأىنا كلذ دنعليباههللاقاهمهيمربل ةراخلا

 هانعملاقف جاجزلاراشأ+يلاو ليباه نمال د_عاذه ناك ىنتاتق ذا ىل_ةق ملا كءزم فئنيف- كايا ىلتقب

 نا)ىندم (ديرأ ىا)

 عجرنوأ لمتنا (ءوبت

 5 3 3 8 :ةلعفاذا لع عا( ما
 ىلعهمد ما ن وكن اىنءاذاناسنالاوهلالتاق نوك نأ طرمشب هنمةدارالاهذهف كلذد سمان اف ىندلق نا 1 1 8
 .٠ 6.6 . 2. 3 5 04 5 6 ع 5 2 9 0 مهلا . ى ِ و

 فاضملا فذف كمئاو ىماباقعب ءوبتن أدب رأىفاهانعممهضعب لاقل. واتلا اذه ىلعو كلذ ىلع م ملهلناق 0

 هنأ لعامل هنكلةدارالا ةقيقحب كلذ سبا ىرشخزلا لاقو ىد حاولا هرك ذمنالا كلذ باقعب ءاب مئابءابامو | ارك نإ ا
 ادي م نك ناوازاحم هلتقلادب ىمراص هنأكف باوئالابلط لقال مال :تسالا ىل ءهسفن نطووتلاحمال هلتقي
 هاخ أل تق نمءازج مههج ىنعي (نيملاظلاءازج كالذو )اط نيمزالملا 008 رانلا باخ نمن وكتف) ةقية>

 اذاناسنالاناكلذو لتقلاهيلعتاهسوهلتذ. ز ىنعي (هيخأ لتةهسفن هلع :ولعف ) ىلاعتهل |وق ُُه اماظ

 اذههسفن هيلعت ا هساذاف هيلع م دقي الف لّدقلا نعهلافراص كلذ راصرئامك-!اربك أ نم سفنلا لق ناروصت

 دصقا ل م رج نبالاق (هلقف) هيخأ لتقهسفن هل تعواف ىلاعت هلوق نمدارملاو هاذ هف ةفاكر يغب هلعف لعفلا

 رار جحب م خضر رت ىلع هسأر عضوفاربط ذ_خأ دةو سيلب هل لثمتف اتقي فيكر دم مل ليباه لّدق ليباق

 متانوهوهلاتغا لب ليقورباص لست سموهو نب رج نيب ليباه سأر ليباق خضرف ل تقلا هماعفرظن» ليباقو
 دنعةرصبلاب ليقوءارح+.ةعىلعل بهقودوت لدج ىلع سايعن:١لاقفوإ ت3 عضوم ف فلةخاو هإ-ةةف

 نبالاق (نب رسام ن٠ صاف ) ىلاعتهلوقو ُُ ةنس نب رمش علّق موب ليباهر مح ناكو مظعالا اهدجسم

 (ق) رانلاىلاراصوهب را ساف هن 2 1 ادخال قا وهبدلاوطاخسافهايث دام |هنزخاوهانث در مخ سامع ل ل

 ني رساهخا نم حبصاف)

 فثحب ايارغةللا ثعبف
 وأ هلناىأ (هن ريا ضرالا

 ىراوي فيك ) بارغلا
 هيخأةروع (هيخأ ةاوس

 ةدضق هدرب هرفكل كلذ

 ءازجواملاظ ناكوأ ىلاعت هللا

 داري نأ زئاج ملافلا
 باحصأ نم نوكتف)

 نيملاظلا ءازج كلذورانلا
 (هيخأ ل تق هسفنهل تعوطف

 عاط نم هترمس وهتعسوف

 (هلتقف) عسنا اذا عترملاهل
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 ةرصبلابو اعاوس ةءةعداع

 مدآىب نم تيم لوأ هنال هب عنصي|م ديول اوءارعلابهك رليباهلدباق لّتقا ل رامخالا باحأ لاق (ةيخأةأوس

 ةنس سامع نبالاقو اموب نيعب رابا رج ىفدهرهظ ىلءليباق هامش هلك أتاعابسلا هن دصقف ضرالاهجو ىلع

 لتقفالتقاف نيبارغنلا ثعبف نفدلا فمدآ ىنب قومىفهتنس ليباق ىري نأ هللاداراف نتن أو حورأ ىتح

 ثعبف ىلاعتهلوُق كل ذفر ظني ليباقو بارتلابهار اوواويف هاقل أمثةريفح<يلجروهراقنمب هلرفف-رخآلا|هدحأ

 : 3 4 : _ || فدكش نآزوحجالام
 ىرب وأهلا ىربل ىنعيهيخأ ةأوس ىراوب فيك هبريلاهاريرثني واهر فح ىن-ءب ضرالا ف ثدحبب ابار غقتلا لوادنا ى 0 5
 نفديفيك لعين اك امهنا كلذ و ةميظعلا ةرهادلا عوقو دنع لمعت سنو فها: ورس < هلث ىهوهرضحو ل» 0 9 : ا 55 :| كلذ 2 الإ - دا 88 - و 2 مك 1 2 ولا ضرالاهجو ىلعلّق ليتق

 بهسب هيخألتق ىلع مدقامناهنا ٍلعو«:ماماعرثك بار غلا نا لءبارغلا لعف نمثالذ لءاماف لوتتقللا

 ىراواف) رخآلابارغااىراو ىذلا بار غلا ذهل ثم ىنعي (بارغلا اذهلثمنوك أنأ تزأ) باذعلا

 هب عنصيام ىر ديال ازرعلاب
 هلق عايسلاهيلعفافت
 - ةيكَس هرهظ ىلع باوج ىف

 اوس هيلجروهراةنعهلر فذ رخالا امه دح !لتقفالةةقاف نيب ار غةللا ثعبف عابسلا هيلع تفكعو حور |ىتح

 ةأوس)ن وك ىلع فطء(ىراواف بارغلا اذهل ثم نوك آنأتزعأاتلي وايلاق) ذئنيف-ةرفخلا ىفءاقلأم



 هريخأ ىأق والاب با ارغلا ل-عذ نم مل ىت>لوتقملاب عنصيام وجل تاقلا نال ضرالا | ٍإ 2

 060006060: بعد اذ  ز ز ز ز> >2 ز ز>ز>1ةزةزة4ةز2ةزة0ز2ةز>1>ز>40ز>ة4 ز>+>12>ز1 121>ز> 112146646

 (8/ه)  لدب وأتقولا كلذ ىفامهثي دحو امهتصق ىأابنلاببصن (اب رقذا
| 

 قال اباسةاماربخ م

 حب ةتوهرب-لا اذهدوصمو تنص نواعم هو ةم دةتملا تكلا فا قفاوموهنلادن ع نمدهنال قدصلاؤ ١
 ناب رقلا (انإب رقإب 0 سويا لسا اوسرنودسحاوناكب اتكلا لهأو نيكرشملا نالد سلا

 برقتيام كللذريغوأ كنوأ ة>بب ذوأ ةق دص ن «لجوزءهللاىلاهببرقتباملمسا

 - «(ليباهليباقلتق ةصقوهببسونإب رقلاةصقرك ذو

 هتدلوام عيج ناكف ةيراجوامالغن نطب لك ىفمدآل دا: تناكءاوح نأأريسا اورام الاب إلا لهأرك ذ
 هللا ك ارابمت ثيغملا م اه هوا ترفل ل2 مهرخاواملقا «تمأوتو ليباقم طوأانطب نب شع ىف ادلو نيعب رأ |

 ليباهوليباقدلومىف اوفاةخاوافل أنيعب رأد دلو دلووه دلو غلب ىتح مد تعمل سارع نبالاق مدآ لكس

 مثنطب ىفاملقاهتمأو تو ليباقك تدلوف ةنسةئامي ضرالا ىلا امهطبه«دعب ءاوح مّدآ ىثغ مهضعب لاقف

 ىشغي ناك مدآنالوالا باكلإب ملعلا لهأ ضعب نع قحسا نب د لاقو نطب ىفاد وبل هنث.أ اونو ليباه

 امدرت واقل طالوابصوالواجو امهياعدجت مفهتخا أوليباقب تامف ةئديطللا بص! نأل بق ةنجلا ىفءاوح

 قاطااو سدولاو م>ولاامهيلع تداجوف هدم اوتو ليباهم تلم اها.ثْت ضرالا ىلا طيهاماف ةدالولاتقو

 هتاوخا ةبأ جوز مهنملجرلا ناكو ىرخأ ن طب ةب راج نطبلا اذه مالغجوزهدالوأربك اذاناكو مدلاو

 ناتتسامهنب ناكو ليباههوخ او لب اقربكف مهناوخأالاءاسن ذم وب نك لهنالهعم تداوولا هتمأ أون يغعاش

 املفاتناكو ليباقتخأ ملقا ليباهجوزب و لرافكا ادوبل ليباق جوزب نأ مدآ هللا سعأ اوغلباماف

 نم نكنو اهم ق>ًاانأو ىتخ أ ىهلاقو ليباق طخسو ليباه ىضر فام ط كلذ مدارك ذفادوبل نم نسحأ

 اذه كصمايلهننانالاقو كلذ لبق. ن ؛ اق كال تالت كامو اقف ضرالا دالوأ ناز ةنملادالوأ

 تناك اذانيبارقلاتناكواهم قا وهف هناب رقل بقت اكنيافانإب رقهتلاب رق مدا امطلاقف كيأر نموهاسكاو
 6 ركن عابسلاو ربطا هاك الب راذا|كزختةلوبقم نكس ل ناواهتاك افءاضيب رانءامسلا نمتازن ةلوبقم
 ىلا االدشفت قردضأو ,ىدر ماعط نم ةربص برقف عرز بحاص ليباق ناكوناب رقاب ا 0

 هب رقفهمدغ ىف شك ىتخأجوزغيالالمأ اوم لوقت

 ليباهنإب رق تاك افءامسلا نمرانلا تلزنف مدآ اعدم لبج ىلعامهنإب رقاعضوف هللااضرهسفن ىف رمضأو

 0 لس طرد (امهدحأ نملبقتف )ىلاعتهلوق كلذف لباقنإب ر 3 لك أنمو

 قاف مهنع باغو تبيااةراب زا 5 ممدآىف أن ىلا دسم اهيخالر مضاف هنأب ر ةلبقم مذا لينا دو ليباق

 درو كنإب رقلءمقتهللا نال ليباقلاق ىناتقت مو ليباهلاق (لاةكايلك اللا هم:غقوهو ليباه ليدأق

 كدلورخفب و ىنمري+ كنابسانلا ث دحترف ةممدلا كتخأ سكنأ انءانسللا ىخأ مكن: نأدب رب رو قابرق

 لامعالا]و.ة فطرسش ىوقتا!لودح ناىب :ءي (نيقتملا نم هللا لبقتياغا) ىن ذامو لب اهلا ةف ىدلو ىلع

 هبلق فرمض أدق ناكو بول_ةلالامعأ نمىوقتلا نالورنآلا نودالوبقم نيناب رقلادح ناك كلذاف
 سايل نماهخالسنال كسفن لبق نم تيتوأاهاهللاقف لتفلابهدعوتوهناب رق ل بقت ىلع هيخالدسحلا

 مسوءهيل هللا ىلصىنالاباطخ نوكي نأ ل هحليقورصت#باو<هباجاف نيقتملا نم ةننا لبقتيا-غاو ىوقتلا

 ْ ١ نيقتملا ع نم هللا لغتي اهوا ية: «نكيرل نال نب رق بقت لامن هنا سو هيلع نها لص ىبنا ني كافت ناك

 | ىدب طساب دانأام ىاتفتل) كدي ىلا تددم نأ ىنعي ( كدي ىلا تلعب نأل ) ىل»» اه نءارابخا ىلاعت لاقمث

 هللا نا كلذو لتقلاب كن دمع تاك امدانعم ليقو هللا مال |تسا لب ىسفنلر صممت ًاامىنعي (كالتقالكيلا

 نسحأ ىلا دمعف منغ بحدحاص للود اهناكو ىري_غدحأ ىت ١

 ىلعتقولا كلذ !ءناينلام_عياعلتاىأابنلا نم
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 014 كام (انر 3
 ةقالضر كك نمهلن

 برقتو ةقدص برقلاقيإ

 برو عواطمب رقت نالاهم

 دحاو لكبر ةذا ىنعملاو

 لبقتف )هليادهنإب رق امهنم

 وهوهنإب رق (يسددأ نم

 نملبةةرلو) لدباع

 ليباقوهوهنإب رق (رخالا

 ىلاعتهنلا جوأدنأ ىور

 دحاو لك جوزي نأ مدآى لا

 تناكو رخآلا ةمآوت امهنم

 اهمساو لجل يباق ةمأوت
 .٠ 0 اهملع هدس ملقا

 مدا امظ لاقف ان

 لبقامكيأ نفانإب رق ابرق

 ليباهن إب رقلدقفاهجوزت

 دادزافهتاك افرا,تلزن نإب

 اطخغسو اد سح ليباق

 هلوؤوهو لدقاب هدعوتو
 لاق ىأ (كنانقال لاق)
 لبقتياما لاق) ليباط

 هريدقتو ( نيقتملا نم هللا

 هللا نال لاق ىنلتقتمل لاق

 ل-بقيملو كناب رق لبق
 هللال مقا الاقف ىابرق

 قتمريغ تو نيقتملا نم

 كسفن لبق نمتستوأا هاف |

 سامبل نه اهخالسال

 0 نمال ىوقتلا
 هنا هللاد_ءعنب ماع

 لا ناح

 ةكهكوتغ؟دوو كد مكسامأا

 لوقيهللا عمسأ ىفالاق

 نإيقتملا نمهللا لبقتياما

 كلتفال كيلا ) صفحوو رع وبأ أوىادم ((ىدي) داس( طساببانأام ىنلتقتل كديىلا)تددم (تطسإ نأل)



 مو- هلا ىلع سأت الف)

 نزحت الف (نيقسافلا
 ليةنوقساف منال مويلع

 نورطهو 7 مل نكي

 اناقه ناك هنالهيتلا ىف مهعم

 7 : نئسوملاعبفو

 ليقو .منب وامهنيب قرفي

 هال ف قد هكا

 هيلع سيو حر
 الاهيتلاىف ءامقنلات امو

 هنلاسمام عشوب وبلاك

 ىلع صق.نآ مل سو

 اونمؤي وهوكرتءاد_حلا

 ىلع (مويلعلئاو) هلوقب

 ىنباابن) باتكتاا لهأ

 ليساه هبلص نم (مدا

 نمنالجرامعو اليبافو

 ابن(قا!) ليئارساىب
 املاةفاوم قدصااباساّم

 ةوالتوأ نياوالابتك ىف

 ةحصلاو قد_داايةسلتم
 قحمتنأو مهياعلتاووا

 قداص

 نمروثسأراؤ ءاخ لوا |ميفلاقف». هدب لج ردي تقصاف واع - ف لد رذل. قلك هى دعا 4 .افال

 تاك افرانلا تءاذ هعمل جرلال_ءجونإب رقل ىفهلء+ مهن«لجردإ دق رهوجلاوتوقاي الا ثبهذ
 هلنالوسرلاق لاقةرب ره ىلأ نعىوراموهواذه ةحص ىلع لديبامحيحصلاثي دحلا فو نإب رهلاو لدءرلا

 موامبىنبين ادب ري وهوة أسما عضب كلم لجر ىنءبخ.الهموقل لاقف ءايبن الا نءىن ازغإ_سو هيلع هللا ىلص
 نماندفازغفاهدالو ار ظتني وهو تافلخوأ مغ ىرتشا لجرالواهذوقس مفر اوانويب ب ىث دح ًاالواهم ناي

 ىتح تسل انئيلعاهسحا م-هالارومامانأوةرومام كنا سمشلا لاقف كالذ نمابي نقاوارصعل ءلأَو الصب رقلا

 ةليبق لك نم ىنعيابيلفالواغ كيف ناولاتتاهدبامت لئاهنك ٍ ار انلا ىنعتع + مئانغلا عمذ ة هيلع ع هللا حف

 رانلاتءاؤاهعضوف بهذلا نءةر 2 سر ل ثوبا اج لولغلا<يلاقف هدم د لل-جردن تةزاف ل>ر

 هجرخ ًاانلاهلحافانز رو انفع أرامل مانغلا ل سال ؟مئنلبق حال ان !!لحت لذةنا اورؤداز اهتاك اف

 ظ ةيانكءابلا مضي عبلا أ سماعضَب كلملجر ىنعبةءالةلوق *ثيدحلا اذه م رغحرس 5 مو ىراخبلا

 ظ روماماب ًاوةرومامكناسمشالهلوقو لماوحلاقونلا تافلخلاو ان 1ك نبع ,لا ج رفنع

 | انهروك ذملاسمشلا سبح ف سانلا فلتخا ضايع ىضاقلا لاق نيدلا حم خييشلالاق انيلعاهبحا مهل

 | نا لاقي ولاقةوبنلا تازتم نم كلذ لكواهتكوح ءطب ليقودرتملو تفقو ل_.ةواجئارو ىلات در ليف
 ْ هل تس> ل_سوهيمل هللا ىلص| د نيد نآىوردقو ىخاقلالاق نون نب عشوب سمشلا هيلع تسح ىذلا

 | ىتح هيلعهللااهدرف سمشل!ت ب رغىت-رصعلاةالص نءاولخش ني> قدنلا موب امها دح | نيت ىم سمشلا

 ر> [لريعلار ظننا نيحءارسالاةل ل ةسيبصةيناثلاو ةاقثهتاورلاقو ىواحطلا كالذرك ذرصعلا ىلص
 | كان بعو لانو قحتسان!هزيس نع هناداب ز قريكب نإ سنون هرك ذ سمشلا قورم# "عما اطوصوب ول

 ىسوم دعب ليثارسسا ىنب مأرب 1: سدوم ا 0005

 هضبق من ىلاعتةنلاءاثاماهمماقأو سواها دهنةربب ا قئاقو مشو ياخ فري 20 قل نك مهمل

 0 ا مالسلاهياعىسوم نأ ءامعلا ق قتال لبر واقالا ححصأأ اذهوهربق د> أل عبالو هيلاهنلا /

 ا ااا070ددددذدذ 666١١

ْ 

 ىابرلاقف مهيلع ءاعدف هموق ىلع ىدو“ ا ا اذهو قع

 برضاملف ضرالا ف نوبيتيةنس نيعب رأ مهياعةمر< اهنافلجوزع هللا لاقف ةبآلا أو ىمسفنالا كلمأال

 اوجرخ (لؤ هيلا ىفاوثكف ىسومايانب تعنصامهلاولاقف هنوعيطي اوناكن يذلا هموقاتأو ىسوم مدن هيتلا مهياع
 ةرسشءهاصعتناكو عرذأ :رشعءامسلا ف ىسومازنف ج وعو ىسوم قلاو لوقبااو ىول لاو نملاعفرهنم
 مهينلا فهريصليقءايا ىسوملتق ناكو لو ىربطلا لاقهإّقف ج وع بهكب اصاف ةرمشعهلوط ناكو عرذأ

 ناولاقو عارذةئاءاك جوعري رس ناكلاق فون نعىورد نب رابجلا مظعأ نمناكهنالليئارساونب عزب
 ناكدنالىسوم ىلعءاعدلابنب رابجلا ناعأ نمي ناك ءاروعاب نب معلب نأ ى لعن وعجم نيلوالارابخإب ل ءلالهأ

 سأتالف) ىلاعت لوقو ىلاءتهنلاءاشن فار ءالاةروس ىفهةدقدرتسو ىسومه.اعاعدؤ مظعالا مسالا لعيب

 اعدام ىلع ىسوم م دناملليقوةعاطلا نع جور و ةفلاخم لهأ موال مهب ءاع نزال ىنعي ( نيقسافلاموقلا ىلع

 هياعهللا ىل_صدمحملاب طخ نوكي نأ ,اجو جاجزلا لاق نيقسافل !|موقتلا ىلءسأتالف هيلاهنلا ىسوأ هموق ىلع

 مدآىباأبن مهيلعل:او) لجوز عدل |وق وو لسرلا ةفل حو ىصاعملا مهأش لزب موق ىلع دمت اي نزحنال ىأ ملسو

  نعلقنو نإ رسغأ ااروهجلوق ىفل د :اقو ليباهامعو مدآ ىنار ربخ مهربخ اوكموقارك ذاىنعي (قحلإب

 ليئارسساى , نم نياجرااك ا مياوهبلصا مدآىنب ااناك امناب رقلا ل !نا كاخضلاو نسحلا

 سفنريغباسفن لق ن.هنل يئارسا ىن ىلعانبت ؟ كالذ لجأ نمةصقلارخآى ىلا عنهلوق هيلعلدب و



1 
 مالسلا هيلع ىموم هللا ص ناكق حسا نب لاقف مالسلا هيلع ىسو ءتافوامأو + مب ؟مصأ تلال ف مخ |
 هبلاحورب وودغي ىسوم ناكف نون نب عشوبأبنف توما هيلا ب حن أ هللا دارأف همظعأو توملاهرك دق 0

 كالأسأ تنك لهفةنسا ذكوا ذك كبح لأهنلا ىنايعشوبهللوقيف كيلا هللا ث دح أ امهئلا ىنايهلل اوس

 كلذئسومىأر امافآايشهلرك نيالو كورك ذوب عدت تن أتنك ىدكلا نا كيدعا امئئنع ْ

 ىلا توملا كلم لسرأ إ سو هياعةنلا ىلصةللالوسر لاق لاقةرب رهىلأن ع(ق) توملابح أو ةايح ارك
 لاقوهنيعهيل|ةللادرف توم ادب ربالد_بعىلا ىنتلسرالاقفهب رىلا عجرف هنيعأقفف هكصءاجاماف ىسوم

 لاقت وملا ملاقهم مث برىأ لاق ةنس ةرعش نم دب تطغام لك؟ هإؤ روث نآم ىلعه دي عضر#|لقفديلا عجرا
 م كفو لس .وهياعةللا ىلهةهللال وسر لأةر>ء< ةيمرةسدقملا ضرالا نمهيند.ن اهللال اسف نالاف ظ

 بج لاققف ىمومىلاتوملا كا ءاجلاق 1-لةياورىفورجالا بيثكتلا دنع قي رطا|بناج ىلا هربق كتيرال ظ
 ىرزاملالاقىووناا نيدلا ىح خرشلالاق م دقتام ىنعمرك ذ ماه قفف توملا كلم نيعىسوهمطاف لاق كب ِر

 توما كلم نيعء قف ىسوم ىلءزوجب فيك اولاقهرودتركن أ وثيدحلا اذه ةددح الملا ضءب ني دقو ا

 كلذ ن وكي وةمطللاهذه ىفىسوا نذأ دقهللان وكن أعنتجالهن ا هدحأةب وجابءاماعلاه-دعباجأو

 ةياورهدب ؤاوء قفلاباه دصق هنأ ال هني عع قؤىلإةعفادملا تدافاهنعهعف دف هسفن دب ريهدصق لجرهنا نظو

 تك 1| كالم هنابامت اثهءاج نيح ىسو «فرتعاد_ةف لبق ناف هنيعم قف دصقدنإب حرصت ثردحلا ف سنو ا

 ىسوملاؤسامأو ىلوالاةرملا فالح هل ل ستسافت هولا ت|لمهن اهم لعةمالعب ةيناثلاةرم' ىف هان اهنا باوحلاف ا

 ىلع ليادهيفو مهريغوءايدن الا نم نين وف دما نما نم لضفواهلضف اهفرملف ةس دقملا ضرالا نمءاندالا

 لأسامناواملعلا ضءب لاق نيحلاصاا نفا دم نم بر ةلاوةكراب | نطاوملاوةلضاغلا عضاوملا ىف نفدلا بابصتسا
 هللاو سانل اهب نتتفيف مه د_:ءاروهشم هربق نوكي ن آف اخ هنال سقم لا تدب سفن لاس لوءاندالا ىسوم

 الوهنم نسحأ ا يشريملاربق نو رفح ةكس ال | نمطهرب رفهتجاح ضعبا ىسوم ج رخهبنم نب بهولاق لعأ

 ىلعميركديعلاولاقفربقلا اذه نورفحت نا للا ةكسئ المايمطلاقف ةحبهملاو ةرسضنلاو ةرضخلا نم هيفام لدم

 لاق كل نوكي نأ ب حن هللا ؤصايةكالملا تلانتف طقم .ورلاكتيًارامةلزنعهللا نمديعلا !اذهنالاةفهب ر

 لهس أ سفنت م لجوزعدب رىلاه جونو عحطضاولزنف كب رىلاهجوتوهيف عجطضاولزئافاولاق تددو

 اهمشف ةنحلا نمةحافتن هاتأتوملا كلمن البقو بارتلاهيلعةكئالملاتوس مثهحور هللا ضبقف سفنت

 تضقتا مال_.لا هيلع ىسوم تامامأف ةاس نب رشعوةم_سةثاممالسلاهيلعىسومرمتن اكوه-ورضءةف

 هوعب اتوهوق دصف نب راب لامي ه يم ادق هللا نا مهربخاف ليث ارسسا ىنب ىلا عش .وب هللا ثعب وة:سنوعب رالا

 رهشأةتسءاح رأةني دع طاحاف قاثيملاتوبانهعمو نب رابحلاةئيدم ىهوءاح رأىلا ليئارسا ىني هجوتف

 اواناقواهواخ دفةني دا |روس طقسفةدحاوةدحذ ىعشاا ىفاودضو نورقلا ىفاوخفن عباسلا ىف ناك املف

 نم لجرلا قنع ىلع نوعقجيل يئارسا ىنب نم ةباصعلا تناكف مهنواتتقي م هيلعاومجهو مهو مزهو نيرابجلا
 برغت نأ سمشلا تداكو ةيقب مهنم تيقبف ةعجلا موب متفااو لاتقلا ناكواهنوعطة.ىت-اهنوب رضي ةربابجلا
 لأسو هللا ةعاط ىفانأو هللا ةعاطىف كنا سمشا/لاقو س شل ىلعددرامهالالاقف تبسلاة ايل لخدنو

 ىدي زو سمشلا هياعةللادرف تبسلا لوخد لبقللاءا دعأ ن٠ مقتني ىتح قي نأ مقااو فقت نأ س مشلا
 ضرأ عيج ىلءباغىت- اكلم نيثالثوا >1 مهنم حابتساف ماشلا كوام عبتتو نيعجأ مهلتق ىتحةءاسراهنلا
 نالاقفاهمعطت لفاهاك ًاتلرانلا تءاؤ متانغلا عجواومحاون هلم قرفوليئارسا ىنيااهلك تراصو ماشلا

 وهاذهإلا ىناثلاو هلوق

 حرش ىفكااناا باوجلا

 صنو مكس ىلع ىوونلا

 ىناثلاو هيف ىناثلا باوجلا
 دار او زاجلاىلعاذهنأ

 هجاحو هرظان ىسومنا

 أقف لاقي و ةجإب هبلغف
 هبلغاذان الف نإ_ع نال

 ئغلات روع لاقي وةحلاب

 لاقاصقت هيف تلخدأ اذا

 ىلصهلوقل فءضاذه ىفو
 هنيعهللادرؤ لسوهيلءهنلا

 ناكهتج دارأ لةناذ

 ها .ّلا ثاثلاو اديعب

 ه2. >ع دم



 ةمر#ءاهناف ليقداهجلا
 ةمر# اهئافدارملاوأ مهاع

 اذاف (ةنس نيعب رأ) مهيلع

 امن اك نوعب رالا ىضم

 هيلع ىسومراسدقؤبّتك

 ىبب نم قينمي مالسلا
 ىلععشوب ناكوليث ارا

 اهيذ ماقأواهحتفف هتمدقم

 نيعب رأو ضق م ةئلاءاشام

 فقولاو ر>:لا فرظ

 نووبأي) فرظوأ ةنس ىلع

 نوريسيىأ (ضرالا ف
 نودتييال نإ ريحتماهيف
 ةنسس نيعإ رأاقي رط
 اعاومهياع ىلع فقولاو

 مهرابتخالسيحلاباوبقوع
 ةدشوعما اوناكفثكملا

 تدح نلودعمهل مظري_س

 ثيح نوسو او_سمأ
 خسارؤ ةتس ىف اوحبصأ

 ءاعدلا نفع مدناملو

 هلليق ههيلع

 معا

 نيق هو فو ند 0 الا. 00 رك راق نيو 2

 ضرالا ينعي اهناف ىلاعتهلوق كلذفاهنواخ دبفرشلا اولم_هيملنيذلام هذان أامأو رافقلادذهىف مهفيج ١

 دبعت,ب رع نوكب نأل متل يقو دين رخفل عنم رضا ذهإملا لهأنك لاق ءهياعةمرحمةسدقملا ا

 | 0 ول يلا قمع! بلاوحن لا ةزافلا كل"ففاو كعب ناب هم ىلامتهنلان وكي نأزوجيف

 اماف ضرالاىفنوهمابةنس نيعب ر لاق مهيلعةمر عاهنافهلوق دنع متمالكلان !لاقن 0 (ةنس نيعب رأ)

 ةلس نلعب رأمهيلعةمر ع+ةسدقملا ضرالان اهانعم ل .ةومهؤانب |اهلخ دب واوتوع ىتحةدب و ءاهتافةمر , ا

 ريحتاذاهيةيهات لاةياهيف نوريحتي ىنعي (ضرالاف نووبتي) ىلاعتدل ووو ُُج مط حتفتواهنولخ دب مث

 احسرفر.شعىنأا ىف خسارف تس ليقو خسارفةتسرادقم ليقفاؤاوهان ىتلا ضرالارادق«ىفاوفلتخاو

 عج أمهم وب نوريس» ونول>ربإ اوناكو لتاقم فلأن اسم .وقلا ناكواخسرف نيثالثىف خسارف عسن ليقو

 ندر ووجد ليثا ا 000 ري هاذا | اوسمأ اذاف

 أجرا يسم ا ادقملا اذه معلا عل 0

 ئثلك ىلعللا نافةدعبتسمرب_غءادنالا نامزأ ف تاداءلا قراوخو تاداعلا قراوخ بإب نماذهتلق

 هللا ىمعأ ,هتفل اخو مهعيذص ءوس ىلع مط ءازج ةنح لاو ةقشملا ىف ةنس نيعب رأ ثكملاب ىمأ لب ضرالا كالت نم

 اوطعاو ىول او نملام_هيلعهتلا لزنأف مطاح مالسلا هيلع ىمومىلا اوكش يتلا فليئارسساوذب لصحادو
 مويقسينأهب ر ىسوملأسو تمي هودهرادقم ىلعهعم نوكستف مهنم ئئاانلاً ا شذيف م طةءاق ىهام ةوسكلا نم

 0 0 7 لء> جنمءضيبأر >< ىتأف

 هيلءىسومنأ 0 0 100 را 3-0 انقوب نبللاكو نون نبعشوب

 اعيج يتلا انام نورهو ىسوم نا ليقف هنم ج رخمأهيتلافتاممالسلا

 « مالسلاامهبلعنو رهو ىسومةافوةصقإلم

 هبتأف نوره ىفوتم نا ىسومىلا لجو زعهللاجوأ ىدسلا لاق ةنسب ى هوم ْن مربك ؟ناكهناف نورهاماف

 رب رسه سيفو ىنبمتيدباذاو اهلثمرلةرجشب اذاف لبجلاكلذونورهوىسوم قلطنافاذكواذك لبج
 | اذ هىلع مانأن أب حأ ىنا ىسومايلاقو هبعأتيبلا كلذ نوره ىأر اماف ةبيطةئار4-يفو شارف هيلع
 | متفتيبلااذهبر كيفك أى افخناللاق لعب ضغيفتيبلا اذه بر ىتأ, نأ فاخأ ى لاق منلاقرب رسسلا
 دجواماف توما نو رهذخ ا امانامافاعيج كيلعو ىلءيضغتيبلا!ذه برءاج ناف ىىم تن أم ىسومايلاق
 ةرحءشلاتيهذوه.اعنورهوءامسلاىلارب رسلاوت بلا عفر نوره ضبفاملف ىنتعدخ ىسوماي لاقهسم

 لاقداي|انبحل هاتقف نورهىسوم دسح لوئارساونب لاقف «_عم نوره سيلو ليث ارسا ىنب ىلا ىسوم عجرف
 لجوزعةللااعد مثنيتعكر ىلهف ىسوم ماقهيلعاورثك اما هإتقأ قورتف آن اكنورهناوكح و ىسوم
 بلاط ىنأ نب ىلع لاقو عف رمث هوقدصذ ضرالاوءامسا| نيب وهوهيلا اورظنف نوره هياعورب رمسلالزنف

 ىسو!ليث ارساو:؛لاقفىسوم قب ونورهتافلبجلا ىلا نور هو مالسلاهياع ىموه دعص هنعفنلا ىذر
 تقدصفهنوعةكنالملا تماكتو ليئارسا ىنب ىلعهباو ص ىتحهوامف ةكنالملاهللا يمأف هوذ ؟وهتلتق تنأ
 الاد_- ا هربق عضوم ىلءعلطي او هونف دودولج- ةكسالملانا مث هولاقامم ىسوههلا ارب و تامهنأ ليئارساونب

 خرا



 منأ)اذكو نالجرلةفص عفرلا لح ىفوهونيقنملا نمنالجر ريف هنأكهنوشحي وهللا (نوفاخين يذلا نم) عشوب وبلاك (نالجرلاف
 كلذالعام او وكل ةبلغلا تناكواومزهناىأ (نوبلاغمكن افهوم:ل>داذ اف) ةنيدملا باب ىأ (بابلا موبلعا واخ دا]) هنم فوحلاب (اموبلع هللا
 قئالخلل قاعلا كرتو قئالعلا عطقوهوهيلع لكوتلا ىضتةيهبناءالاذا (نينمؤم منكن ااواكوتفهللا ىلعو) مالسلاهياعىسومرابخاب
 )١,/5( ديكوتااهجوىلعلبقتسملا ف .طوخدل اذه (اهاخدن نلانا ىسوماياولاق) :

 امهنارثبلاكو عشوب قرتو نبدجاس نورهر ىسوم رخرمدم ىلا فارصن الاباو مو كلذ ليئارساونب لاق
 هللا منأ)هنوبقاريوهللانوفاخىنعي (نوفاخ نيذلا نمنالجرلاق) هلوقباممنعةتلاربخأ نا ذالا امو
 بلاكو نون نب عشوباه#و نالجرلا لاق ىنعي (بابلا مويلعاولخدا) دهعلابءافولاو ةبا دطإب ىنعي (امهيلع
 هللانال (نوبلاغمكناف هومتاخداذاف) مهتيدم باب نيرابجلا ىلءاواخدال يئارسا ىنبلانةوب نبا

 موقلنالجرلالوقي ىنعي (نينمؤم متنكنا اواكوتفللاىلعو) هدعو ل ز جنب هللا ناورصنلإب دعو
 دقاناف مهماسجأ مظعمك.اوبءال او مرصانهنلا نا, نيقد صم جاك ناكر صان معمهناف هللاباوة”ىسوم

 ةراجلابامهوجرينا ليئارساو:بدارأ كاذالاقاماف ةفيعض مهب واقو ةميظع مهءاسجتناكف مهانيأر

 ىسوموقلاقىنعي (ادب أ اهلخدن نلانا ىسوماياولاق) ىلاعتهلوقب مهنعةئناربخ أ اماولا قوامه ىمأاوصدو

 تنأبهذاف) اهبفنيميةمىنعي (اهيفاومادام) انتاي-ةد_هىنعادبأ نب رابجلاةنيدم لخدننلانا
 باهذلان وزوج اوناكف ميسجتت ادووماا ب هذمنالقل اتااهذهاولاقامعا (نودعاقانههانا الت اقف كب رو

 نم باهذلاه جلو ىلع اذهاولاقاوناك ناءاماعلا ضء؛لاقاريبك اواع كلذ نع هنا ىلا ءت هللا ىلعءىرجللاو

 مهضعب لاقو ق-فوهف ىسوم هيبن ىمأو ةندا مال فالحل هجو ىلع هولاق اوناك ناو رف كوهف ناكم ىلا ناكم
 لاقولي وأنلا اذهد سفيالتاقفهلوق نكس كل نيعم كب 1 بهذا ىنءللاوزاجنا هجو ىلعمولاقاما

 الهج كللذاولاقامن امنا حصالاو ىسوم نمربك ناك هنالن ورهءاخأ كب رومطوقباودارأا ا مهضعب
 نمت دهشلاقدو«سم نبا نع (خ)» ,ردق ق>هللا اوردقامو ىلا عن هلوقه م رهناقصو ىلاعتةثلإب مهنم

 وهو لو هيلعةللا لص ىنلا ىتأهب ل د_ءاممىلابحأ هبحاصان أن وك ؟نالادهشمدوسالا نبدادقملا

 كب روتن أب هذا ىءواليئارشاونب تلافاك لوقتالان!هللالوسراي لاةفردب موب نيكرمشملا ىلء وعدي
 قو ل_سوهيلع هللا لص هللا لوسر نعى راد كعءم نحو ضما نكلو نو د عاقانههاناالئاقف

 مسو هيل ءهللا ىلص هللا لوسر تير ف كفلخ نمو كيدي نيب نمو كللامث نعو كني عنع لتاقتانكلل ةياور

 ىسفنالا كلمأالىفا) برابىأ(بر) مالسلاهيلعىسومىنعي (لاق) ىلاعتهلوق و رسوههجو قرشأ
 ناكهنال خأس فو ىسفنالاكلمأالهانعم لي ةوهسفنالا كالعال أو ىسفنالا كالمأ الىفا ىنعي (ىخأو
 نبعشوب هتعاطىفهعم ناكن او جأو ى.-فنالا كلم أ الىسوملاقامناوهكلمدقف كلل ذ5ناك ١ذاو هعيط»

 نيدلا ىف أ اودانعم نوكي. نال وهيخايءانةعالادب زنود نورد صاضتخالانةوبإ نببااكون ون

 لاقمث جأوهلوق فنالجرلا لدي لاّ>الا اذه ىلءف نب دلا فدوخ أ وهف+_ةءاطوهنيد ىلعن اكن مو
 نعنيجراخلا ىنمينيقسافا!موقا|نيب واننب كحال يقولدفاىأ (نيقسافلاموق'!نييوان:بب قرفاف)
 باكو عشو ب مهم وةئلا مأ ةفلاخم نمهوافامو ليئارسا ىنب ىأر امل هنال كلذ ىموملاقامناو كتعاط

 (مهياع ةمراهناف) لجوزعهللا (لاق) مالسلا هياع ىسوم ءاعد ى اعت هللا باجاف مها ءاعدو كلذل يضغ

 دارأ ا او دبعتمب رحدريموادب أ ميلعةمرحةدلبلا كا: ناهانعمو مهياعةمر< ةسدقملا ضرالا ناف ىنعي

 علوا (يزاغز م

 رهدلاب دك ملا قنلابقدلعت (ادبأ)
 (اهيفاومادام) لواطتملا
 تنأبهذافإ دباللنايب

 نمءاماعلا نم (كب رو
 هنالاقو رهاظلا ىلعءإاح

 كلذكس لو مهنمرفك
 اداقتعا كلذ اولاق ولذا

 ىسوم مهب را هباورفكو
 نب رايجلاةلئاقم نكن و

 ءالؤهةإ_ةاقم نمىلوأ

 لاقي ناهيف هجولا نكسلو

 كنرعي كب روتنأ هذا

 ىأ كب رووأ كلاتق ىلع
 كو_-توهو كديسو

 هبدرب وأ نوره ربك الا

 امك نكلوباهذلا ةفيقح
 نع بهذف هنلل لوقت

 مهنأك ةدا ارآلا لفيت

 اناالتاقف) ىهلاتفديرأاولاق
 نوثكام )ن ودءاقانهه

 اماف نيد رصنل مهلتاقنال

 برلاق) هوفلاخو هوصع
 كئند5 :رمدنل ( كلمأ ال ىفا

 و-هو ( أو ىسفنالا)

 ىسف: ىلع فطعلاببوصنم

 الينا ىأنا مسا ىلعوأ
 ىجحأ ناوىسمفنالا كلما

 عوف صو هسفنالا كالعال

 نا لحم ىل_ع فامعلاب

 قريم_ذلاىلعوأ اهمساو

 ىألةللزاجو كالمأال
 ىوكشلاوثبلا نماذهو كال ذك ىجأو ىأ فو ذحرملاوأ دتمءوهوأهسفنالا جأ كلءالو

 دارو أ موصعملا ىنلاالارك ذب لف قوثولا لكني روك نمل نياجرلاب ثيل هنأكوةرصنلا لزنتسنوةجرلا باجتستاهلثع ىتاا باقل ةقرو هللا ىلا
 ىنعم فوه ويإه مها ملعون وانت دع واعانل كح ناب مهني وانذبب لصفاف (نيقسافلا موقاا نيب واننا قرفاف) ىنيد لعىنيخاؤب نمو

 (مهياعةمرحم) ةسدقملاض رالاىأ (اهنافلاق) نيماظلاموقلا نم ىجتوهل |وقكمهتبح نمانصاخو م-منب وانثيي دعابفوأ .عياعءاعدلا

 ارب أاملفاهلهأ اود هاجت نأ طرسشب ىأ مكلهنلابتك هل,” ' !اوعضارملاهيلعانمرسوهلوقكدبعت مب رحال عنممب رخو هواهنواخ دبإال



 ىمسف هللا مه ذقناق اهيقلا

 || م اناو) اكلم مهذاقنا

 (نيلاءلا نءاد-أتؤرلام
 قار-غاو رحبلا قاف نم

 ىولسلا نملالازئاوودعلا

 وحنو مامغلا ليلظتو
 وأماظعلارومالا نم كلذ

 موقاي) مهنامز ىلاعدارأوأ

 (ةسدقملا ضرالا اولخدا

 ةكرابملاوأةرهطملاىأ

 سدقملا تب ضرأ ىهو
 هللابتك ىتلا) ماشلاوأ

 اهامموأ كلاهمسق( ل
 ظوفحملاحوالاف بتكوأ

 الو) 3 نك اسماهنا

 الو ( 5 رابدأ ىلعاودنرت

 مباقعأ ىلع اوعجرت
 3 نإ ربما رد
 الواانمج ةريابلا فوخ

 مني د ىف عرابدأ ىلعاودنرت

 (نيرءاخ اوبلقنتف)

 باو نب رساخ اوءجرتف
 اولاق) ةرخآلاو ايندلا

 أموقاهيف نا ىسوماي

 نملاعف «رابخلا( نب رابج

 هربج أ ىنعمب مالا ىلعهربج
 ربح ىذلا ىناعلاودو هيلع

 اناو) دب ربام ىلع ساناا

 ىتح)لاتقلاب (اهلخدن نا

 لقريغب (اهنم اوجرع

 الب (اهنماوج ر-< ناف)

 (نولخاد اناف) لاتف

 دئنيح مه ددلب

1 

 أ نءانسلأ ل اقف صاعلا نب ورمع نبةللادبعلجرلأسو دنسريغب ىوغبلاهرك ذاكلمبتكي ةبادو ةأ ماو
 نه«تنألاق مهل لاق هناكست نكسم كل أ لاق معن لاقاهيلا ى وأتة أسما كالأهنب اديعهل لاق نب رجاهملا ءارقف

 ناكنموةب راجهايماهيفةعساو مطزانم تناك كاحضل|لاقو كولملا نم تنافلاقامد اخ ىلنافلاق ءاينغالا
 مهرك ذب كام ز ىملاع نم ىنعي( نيملاعلا نءادح أ تؤرملامك ان آو) كالموهفراجءام هيفواعساو هنكس م

 مطر نمءاملاجارخاو مهيلعىواسلاو نملالازناو مهودع كالهار مطر حبلا قاف نم مهيلع هبهنلا متنأام
 ضرالا اول داموقاي) ىلاعتهلوق ُج مويلعامقنلا مننأ ىتلارعنلا نم كلذرب_غمىلا مهقوف مامغلا ليلاظتو

 مهود عداهج ىلإ جورخل اب مه ىمأ موياعبتللا معنأامهم وقىسوهرك ذامل (؟لةننابتك ىنلاةسدقملا
 انكسم تراصو كرمشلا نم ترهطاهنالةس دقم تيمسةرهطملا ىن-ءبةسدقملاض رالا اواخداموقاب لاقف

 رظن اهل ليقف نانبأ لبج لس وهيلع هللا ىلص ميها اربادعص ىنكلا لاق ةكرابملاةسدقملا ليقو نينمؤملاوءايبنالل

 نيطلفوءاحي رأى هلقوهلو-اموروطلا ىهضرالاو كدب رذ|ثاريموهو سدقءوهف كرصب كردأاف
 نألزملاهللاب اك ىفت دج وورارخالا هك لاقاهلكماشلا ىهل قو قشمد ىهلبيقو ندرالا ضعإ و

 نك اسم كلا من اظوفحلا حوللا ىفهللابتكىنءب مهنا بتكىتلاهدابع راك اهم وهضرأ ىف ةلاازنك ماشلا

 ضرالا اول خ دأ ىلاعت هللا لاق فيكت اق ناف كلاهبهو ل قواها نكسب ؟يمأداطوخد مكيلعهنلا ضرف ليقو
 ةبهتناك اهنأاهدحأ هوجو هيف تاقامهئس مهلا فيكو مهيلعةمرحاهنافلاقو كلنا بتك ىلا ةسدقللا
 ه-تمدارملا نكحلاماع ناكناو ظفالا نأ ىت اثلاهج ولامميتايصعو مهدرع موش مهياعاهمرس مننا نم

 نمئاناكواهال> دانقوب نب بلاكو نون نب عشوب ناف مهضعإ ىلع مارحو مهضعبل بوتكمهناكراصف صوصخلا

 د جوي طرمشلا دجوب ملاماف ةعاطلاب طورمشم ناكدءولا اذهنأ ثلاثلاهجولا باطخلا اذ_مببطوخ

 مط نك اسمتناكواهواخد نوعب رالا تضم امافةنس نيعب رأمويلع مر اهنا لاقهنأ عبارلا هجولاطورمشملا

 مب اةعأىلءنيدن م ىرقهقلا اوعجرئالو ىنعي (مرابدأىلءاودنرتالو) ىلاعتهلوقو ىلاعتةنلا مه دعو اك

 ىنعي(نإ رساخاوبلقذتف) هبل ؟رمأامفالخ متاعف ناو هب ؟ىعأ ىذلا للا ىمالاوضما نكلو نا را

 قىنعي (اويفنا ىسوماي) ىسوم موق ىن«(اوناق) لجوزعهلوق ف هنلارمأمتددر نال نيبئاخاوعجرتذ
 موقلا كئلوأ اومسو مطاتقبانلةوقالو ,وباناةقاطال نيناعاموق ىنع» (نب رابجاموق) ةسدقملا ضرالا

 داعموقةيقب ةقلامعلا مهوةلئاهلاكسشأو :ميظع ماسجأ ىوذاوناكو مهقلخ مظعو مهشطبةدشل نب رامج
 ىلعسانلا ربح ىذلا ىتاءااوهوهيلعهربجأ ىنعب ىمالا ىلعهربج نملاعف ناسنالاة م - ىف رايجلا لصأو
 لجر لاقي واهلا ىدبالا لصتالةعفت يمةلي وطتناك اذاةرابج ل .طوق نمذوخ أم هنا ليقودن ربام
 ىتلا نيرابحلاضرأىنعي (اهلخدن نلاناو) لخنلا نمراجلاباهييشناب وقامظعالب وط ناك اذارامج

 كلذاولاقامناو ةسدقملاض رالا نمن ورابجلاجر<ىتح (اهنماوجرحي ىتحإ) اطوخدبةنلا مهصأ
 نارابخالاب ءانياعلا لاق اهلا ىنعي (نولخادانافاهنما اوجر<ناف) مهضرأ نم نب رابملا جور اداعبتسا

 م-مممهونياءامو موقلاربخهوربخأ و هيلا اوعجرو مال.|هياعىسولرابخالا نو بجي اوجرخ ا ىلءابقنلا
 املرش ع ىنثالا ءابقنلا نا ل-قو مطاّتق نعاوفعضي واو :بجيف!ذ-مبلئارمس ىنباو ربختال ىسوممطلاق

 ىسوماوربخأواوهجراملف مترا ل يئارسا ىنباوربختال ضعبل مهضعب لاق نب رابجلا ضرأ نماوجرخ
 اميهطبسءابقنلا نمل جر لكرب خأودهعلا اوضقنود ىمأ اوفلافن كلذب ليئارسا ىنباوربخال نأ مه سمأ
 اوعفرمهيف كلذاشفو كلذب ليئارساونب لعاسلف دهلإايفووامك امهناف بااكو نون نيعشوبالا ىأر
 انلاومأو اندالوأو انؤاسن نوكستف مهضرأ تلاانلخ دن الورصم ض رأى ا:ةمانتيلاولاقوءاكبلابم_هتاوصأ

 امافرصمىلا فرصننواسأر انا لعجن اولاعت هي> اصل لوقي ل نار مسا ىنب نم لجرلا لعجو مط ةمينغ



 دمح(انلوسر مكءاجدقباتكلالهأب) (81/4)  نايفانتمةونبااو كلل نالحيسملاةيدوبع ىلع هيبنتهيف ( ريصلا هيلاو
 كاجو مئاا 1 دق باكل لهأ اي ىلاعتدل او مطاممإب مهب زاجيف# :رخآلا ىفدابعلا عج سعهتنا ى لاو ىنعي ( ريصملا هيلاو) (عا نيب ملل هيلع

 بهو ن؛,ةبةعوةدا معن دعسو لبج نبذاعملاق سابعنبالاق(لسرلان «ةرتف ىلع مك-] ناب انلوسرءاجا

 هنوفصآوهثعبم لبقان] هنورك ذن حدك د ةلةللالوسر هنن وماعتل نا ةللاوفهللا اوقتادوهبلا رسشعماي دووم

 لسرأالو ىسومدعب بابك ن مهنلالزن امو مكل كالذاناقاما دوه. نب بهووةلع وح نب مار لا.تؤ هتفصبانل
 نيب لسو هيل عةللا ىل_صاد# ىنعياناوسر و ءاجدق باتكلا لهأايةبآلاهذههندا لزن فد دعب اريذنالو اريشب

 فاةخاو لسرلا نم عاطقنا ىلع ىنعيسابعنبالاق لسرلا نمةرتف ىلع عئارسشلاو نيدلا ماكحأ ىن#عب كلا
 هجرخأ ةلدس هل عش ملسوهيلعهللا ىلصد#و ىسدع نيبام ةرتفلاق ناماس نعىورفةرتفااةدمردقىف ءاماعلا

 هنعو كلذ نمنداءاشامو ةنسةئاهس سو هيلعهتلا لصد#تو ىبسيعنيب ةرتفلا تناك ةداتقلاقو ىراخبلا
 نب وةئامعب رأاهنا كاحضا!لاقوةنسنوعب رأوةئامس# بئاسلا نبا لاقوة نس نوتسو ةنس ةئامساهنأ

 داليم نيب ناكو لاق مهنم عاطقنا ىلع لاق لسرلا نمةرتف ىلع سابع نبا نعىزو#ا نبا لةنوةنس نوثالثو
 د#تو ىسع ناب ناكوةرتفلا ىهوةنس نوتسوةعستوةذسةنامسج ملسوهياعاللا صدمت داليمو ىسيع

 نون منك اموأهزوهظا

 هرك ذ مدقتل فذ_>و

 نوكي و نييملا ردةالوأ

 نايبلا ممل لذي ىن-لا

 ملشيم ىأ لاحوهو
 واعتم (لسرلا نم ةرتف ىلع)

 نيح ىلع مءاج ىأْم«ا+
 للا كاتعرا مو

 ناكو ىولا نم عاطقناو

 ام اع د_خ هزل 6 .٠ .٠ هل 0 2 2 0

 0 ِ 1 0 وهنمىرداال عار ل فايع نيثثامسهي بلس اذا ارق تلد يقل ريل

 3 5 5 17 لعأةلاو عيارلاو قشمددلا ناهلسوب ؟لاقةرتفا هه .رااسوة وبن ةخس نيثالثو اء رأوةئام نوئسلا كالت تا

 ك4 بدع ميتصل_ق) كب عا

1 ( 01 0 0 .. || ةدئافلاوىزارلا نيدلارثن مامالا لاق هموق هعيض أ : اسوهياعهللا لص هنلال وسر هيف لاق ىدلا نانس نبدلاغ
 

 اواوقنتن تك ) 0 ةمدقتملا عئارم لا ىلا قراطأ دق ناكر بخ: ااو ف رحتلانا ىهلسرلا ةرتف دنع لسو هيل عهنلا ىلص دج ةثوب ىف

 ( ريد الوريشب نمان ءاجام)
 ١ ارهاظارذع كلذراصف قدصلاب ب ذكلاو لطابلاب قدا طالتخإ كلذ بيسواهنامز لوطواهدهع مداقتل

 فريك ١:ةرعامانكلوكتدايع نمدبالهن نفر عانها اولوقينأمط نالت ادابعلا نعقاخلا ضارعا ىف

 اولوقتنأ) لجوزعهلوق كل ذةرذعلا اذهةلازال ملسوهيلعهللا ىلصاد# تقولا اذهىف هللا ثعبف كدرعن

 اذه قري ذنالوريشب نمانءاجاماولوقن نأ ةيهاركهانعمليقواواوقتالثل ىن-ه.(ريذنالوريشب ن.ءانءاجام

 ىلعللا د( رفا ها 0 يما ا ترا ريذو ل ا تقلا

 هللا ىدابأ انك 0 0 ا مس هموقل

 ىداه ملسوهيلعهنلا ىلص دم هيدمأ ىلاءت هللا مفي رعتاذ_هى ربطلالاق كيلعاويف منأ منأف ىتلاهمايأو دنع

 هللا من ةرك عم مها ينال مهتفلا خ5 دشو مهسفنالم هرايت+اءوسو قملا نع مك عل وىنلاىفدوهلا ءالؤه

 مهتاعمو مهتاساقم نم كذب بس مهداهئالآ اوهندابأ !عباتتو مهيلع

 هللا مايأبلث ارسا ىبهموقرك ذمالسل هيلع ىسوم نا ىنعي (ءايبن كيف لعجذا) لجوزع هللا تاذىف

 مهىاكلالاقءان أكيف لعج نإ <دضفذ يلع همعناورك ذا لاقف مهيلع هب نأ امو مهدانع

 دالوأ نمل ارساىنءاسنأن راك اًض أو لبا ىلا ءسوب قلطت اوهموق نمىسوم مهرادخا نيذلا نوعيلا

 ا ا دالو ًاوءايبنالا راك انممهناكشالءالؤهو مالسلا مهياع مهاربانب ىدسأ نإ بوقعي

 هدعب نم ثعبي هنأ ىسو م لعأىلاعت هللا نافاضي 0 ورهو ىسومون رثك الال وة ىلع ءايدنأ
 ةمعلو ملال اذه ناك 0 ليثا ارمسأ ىن» ١ ف ثعزامةم أى ثعبي لهنافءايبنأ ليئارساّْش ىف:

 طبقلاىديأىفادينع م مثلا نأ ادعي كسفنأ !نوكلمئارارحأ 1 1[ ىنعب (اكوام يلع و) موياع ةرهاظ

 مدخ مهلبق نمل نكي ملو مدا كلم ن لك 00 أك اعجىن ب ٠١ سابع نبا لاق

 مداخ مهدحال ناك اذال.ئارساو ناك لاق سو هياعهللا ىبصىبنلا نعىردخلاديعس ىبأن ء ىورو

 (مءاجدقف) ىف ءافلاو

 ىأ فوذحمب قدمم

 مءاج د-ةفاورذ_هتال

 (ريذنو) نينمؤملل (ريش)
 نانّمالاىندملاو نب رفاكلل

 ثعبلوسرلا نإب مهباع

 راث 5 تبسمطنانيح مهلا

 نونوكي امجوحأ جولا
 هودعب وهيلا اوشهيلهلا

 مهمزلتو هللا نم ةمعن ماظعأ

 هناياد_عاواتعيالف ةجلا

 مهني نم مهيلال سرر
 لكىلعةئلاوإ) مهتلفغ نع
 ارداقناكف ( ربدق ئث

 مداسلاهيلعد# لاسرا ىلع

 ىسو«لاقذاو) ة ةرورذ

 ةمعناورك ذاموقاب هموقل '
 كيف لعجذا مكيلع هللا

 ةمأ فث عبي مهنال(ءايبنأ
 رئاكسن مب ةاؤرئاكست كواملانالو مهكلمةربابجلا دعب وهكلم نوع :رفدعب ميكلمهنال (اكوام <لعجو) ءايدنالا ن هلدئارسا ب ف كصتان ١
 ىدبأ ىف نيكو لعاوناك مهثالو مدخو تهل نم ليفو ةب راج ءايماهيف ةعساومطزانم تناكوراجءامهيف عساو نكسمهل نم كلملاليقوءايبنالا ٠
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 كلبم نأ دارأنلىأ (اءيج ضرالا ف نموهمأو ميم نبا يملا كلمن أدارأن ا) أيش هتئيشمو هنردق نءعنمي نذ( أيش هنلا نم كالع نه

 ناىنعيهم و حيسملا نما طادوعد نم

 مهن مامجلاةيرأدمأو
 م.م و اهون توافنال

 هياعلمتشا ن«ناىنءملاو

 هقراشي ىتد ةيموءالام>ر

 نءو هب رسدماا صقن
 ؛يندحلادهاوشهءاعتحال

 هيب وب رلا تعن هب قولي ىفا
 عيج نع ءاقبلا علطتقولو
 ىلا صق كسي مل دحاواام

 كالف هللو) ةيدصأا

 امو ضرالاوتاوبسلا

 ىأ (ءاشيام قل امون

 ىتأورك ذ نم قاع
 نك دال ىتاومواكو

 ن٠ قاحو ىسيع قاخاك

 قاخاك ىننأريغنمرك ذ
 نه قا ومدآن هءاوح

 قاخاك ىتأورك

 قاع ءاشيام قا وأ مدآ

 ةزوكم ىس عدي ىلعريطلا
 هنال <_ءاع ضارتءاالؤدل

 ىلعةللاو) دب ريال لاعقلا

 دووملاتلاقو ربدق شلك

 هللاءانبأ ن< ىراصالاو

 هياعةزعأىأ (هؤابحأو

 عايشاوأ بالا ىبلءنءالك

5 

 حيملاو 0ع هللا ىنا

 00 ىبأ عايشال نلف

 ريبزلا نبهللا دبع وهو

 لوقي ناك مكونويبيحلا
 نت همشحو كمل هاب رقأ
 ءانبأ نحنوأ كولملا ءانبأ

 مبدعي إف لق) هللا لسر
 رانلاو خسملا مكب ون ذب نوب ذعت لف هؤابح أو هئلاءانب أمكن حص نافىأ ( مب ونذب

 حيسلا ىلع اعيجضرالا ف نممطءعودابعلارئاسكق ولخدبعسيسملا 81/8(2)

 هنبا ىلاعت هاهنا يملا ىفنولوقي مهمالىراصنلا نم ةيناك-املاوة. ب وقعبلا به موهوقلاةملاهذ_هاولاف |
| 
 اماف ىسع ندب فلح دقهنلا ناو لولا, نولوقي مهنالةثيبحلاةلاةملاهذهاولانامئاواريبك اواع نواوةامع

 ) لق)ىلاعتلاقف موههذمداف ىلع ل ديام هللا ا ذمرفكدابم_مملعهنل حم رجال كلذ ,هداقتع !ناك ظ

 ند ىنعي(أيشهللا نم ) مف دين أر دقي ىنعي ( كلي نغ)ةل.قملا ذه نولوق نيذلاىرامالاءالؤط داب ىنعي ظ

 (اعيج ضرالا ىف نمو همأو يملا مدعي ىنعي ( اوم ىم نبامعيملا كلم نأدا ارآنا) أيشدتدا مأ

 هك الهادارأاذا نا ىعأمفد ىلع ردقل نولوقياك اها ناكول ميلا نأ اذهب ىراصنلا ىلع جاجت>-الا هجوو

 دارأهنال نهنيامو لقي ملوامهنيامولاقامن!(امهنيبامو ضرالاو تاومسلا كلم هللوإل 'هريغوهمأ كالعاو

 قا) هديبعةلج نمهمأو ىسيعوم ديبعاهلهأو كل ءاهنافءايشالا ن«نيغنصلاوأ نيدونلا نيذه نيبام
 قاخو بأالب مأ نم ىسيع قاخو مأو بر يغ نم مدآ اخ هنال قا ايف هيلع ضارتءاربغ نم ىنعي (ءاشيأم

 نمدحال ضارتعاالفددارأ ئئهزتيالىلاعت هللا نا ىنعي( ريدق ئيث لكى هنلاوإل أو بأن. قاما رئاس
 ىلههللالوسر ىنأس ابع نب لاق (هؤابح ا وهنلاءا:أ نحن ىراصنلاو دووبلا تلاقو) ىلا «تهلوق و هيلع هقلخ

 هيلعهللا ىل_دةنلالوسر مهلكوهوملكف ىدع نبساشو ورمع نب ىرحب وراصا نب نامع ل-سوهيلعهتلا
 لزئافىراصنلا لوةكمؤايحأ و ةطلاءانبأ نكد _ايانف وختام اولاقف هتمقن مهرذحو هللا ىلا مهاعدو ملسو

 ىدسلاهاكحام ةلاقااهذ_هببسوةبآلاهؤايحأوهللاءانب أن <ىراصنلاودوهما!تلاقو م-ميف لجوزغهنلا
 امو ني-ءب راهي نونوكيفرانلا كدلو نمل_خدأى نال ئارساىلا وأ سانا اولاق مهناف دوهبلاامأ لاق

 كلذف نوجرخيف لي ئارسادلو نمنوتخ لك اوجرخ أن أدانم ىداني مث ىهاياطخ لك ا مهرهطت ىت>

 اولاقايفاوبذ كو هللانبا مبسلا نولوقي مهنءاقرف نافىراصنلاامأو تادودعمامإيأالارانلا اسم ناىل:ءتلوق
 لوق هجوام و دلولا ىلع قيفشلا بالاكمهياعهفطع ن هنا نونعي مناف دوهما|لوق هجواماف ىلاءت هللا ىلع
 ليقو بيسلا اذه هلاءانبأ نكاولاق مهنأكسف ,هنمهنا اوعداو هللا نباهناحيسملا ىفاولاقال مهئاف ىراصنلا

 اولواتمهماف ىراصنلامأو هللا لوسر ءانب أ نحن ىن_عملاو فاضل! ف ذح بإب نمةلاةملاهذهاولاقامنا دوهبلا نا
 ىلا اويهذفكمسا' نس دقنل ءامسلا ىف ىذل انايأاياول اوقف متيلصاذا هلوقو مي رىلأىلابهذأ حيسملالوق

 هتجرودرب ىف هنأاهلي وأن ناف هنعةلاقملاهذه تمص نا مالسلا هلع حي سملادارأ ءاوماعي لوةلاةملاهذهرهاظ
 نورياوناك ىراصتلاودوهملا نا كلذ ىف مالك لا ةلج ود دإول مح .رلابالك نيحلاصلاددايع ىلع ه-ةطعو

 هئلاءانب أ ن<اولاق نأ ىلا مهسفن أميظعت ىفاومت ا ىتح لضافالا مهفالسأ بسب مهاوس نم ىلعالضف مهسفنال
 ناك اذاءانعم(مكب ون ذب كب ذعي ف لق) ىلاءتهلوقب اولاقاوف مهبذكو مهاوعدلجوزع هلا لظباف هؤابحأو
 بذعبادلاو متيأر لهواموب ني»ب رأمب ذعيهنأ سفن أ ىلع متررق أدق متن وهننا كب ذعي لف نوعزتاكس مالا

 رسشعم اي متتأ لب ىنعي. (قلخ نعرمشب متن لبإ) رانلا ىف هبيبح بذعي نأ ب حب سفن بيطت لهو راننإب هدلو
 بان نملىنعي (ءاشي نمر ذي ) ىلاعتدل اوقف ناسحالا او ةءاسالاب نوب زجم مدآىنب رئاسكى راصنلاو دوهبلا

 نم ىدهيهانعم ليقو ةينارصنلاو ةبدوهيلا ىل تام نم ىنعي (ءاشي نمبذعي و) ةينارصنلاو ةيدوويلا نم
 كاع ىلاعت هنأ ىنعي ((ىنيامو ضرالاو تاومسلا كلم هنلو) هب ذعيفهر ذك ىلعءاشي نءتيمي و هلرفغيف ءاشي

 هنأ ىلع ليلد«هيفوءاش نملبيذعتناوءاش نملةرفغملا كاع ىذلاوهو هضراعيف كلذ ىفهل كيب مثال كلذ

 | هكلمىف كي رشوأ هقاخ نمهيبشه نون أل يحس ضرالاو اومسلا كال نم نالهلدلوال ىلاعت

 هيلاد)
 هقلخ نم اخ متأ ىأ (قاخ نمرعشب متن أ لب ) مهيلعادرلاقمن رانلابهدلودلاولا يدعي لهوهدلو بالا خس« لهو كم ز ىلع ةدودعمامانأ

 امهنيبامو ضرالاو تاومسلا كلم هنبو )ال دعهيلعتام نم (ءاشي نم بدعي و )الضفر فكل نعبان نمل (ءاش نلرفغي) ونبال



 ىأثذخاب قلعتي ريما لاعف أو ل -رلاوهللاب نامالاوهو (مهقاثيمانذخأ ىراهنانااولاق نيذلا نءد) هلوقفنمو (نينسحلابحبللانا

 مهنالىراصنلا نملقيلا_ءاو رورجئاوراملاب واولاو لعفلا نيب لصفورور جل او راها لءفلا ىلع مدقف مهقاثيم ىراصنانااولاق نيذلا نمانذخأو

 211/0 ملهاراصنأ نحنىسعلاولاق نيذلامهوهتنارصنلءاعدا الذب مهسفن ا ومسامنا

 2 تاز ىتلاةبالارحالا مويأابالوهنلا,نونمؤيال نبذلااوأتاق ىلاعت هلو ب خب 3 وسام باتكلا لها نعحفصلاو

 اهم اخو ةيلعهتلا لع ىن هلا نيبو دان ناك موقف تازن لبةخوس:مريغاها ليقوةداتقةلاقةءارب ,ةروسف

 كلذو خسنتلوةبآلاه ذهلزنأ او كلذ ىلع سو يلععتلا لص يبت ىلاعت نار هظأف دهملا كلذاو ا

 لوقلااذ_هىلعو راغصااوةبزملاءادأ نءاوع:ةعلواب رحاوم_صنرلام اهوأعفةردغ نعوذعي نزوح هنأ
 هانعم ليقو كلذ لبق مهنمفاسام مهذخاؤنالو مهنمؤ ٠ نعفعاذةبآلا ىنعم وكي ةخوس:مريغاهناب
 ن.سحن كناف مهن ءتوفعاذا ىنعي (نينسحمنا بح هللانا) دهعلا ىلعنيقاباومادام مهمل ز رثاغد نع فعاف

 دووماا ضقتن رك ذامل (مهقاثيمانذخ أى راضنانااولاق نيذلا نمو) لجوزعهلوق ُج نينسحلا ني هللاو

 قاثيملاو د_ععلا ضقن ىفدوهما| ليدس لشم ىرادنلا ليجس ناو قاثيملا ىراصالاضقنرك ذب هعيتا قاثمملا

 هباومسو مسالا ذهاوءدتبا نيذلا,منالىراهنلا ن«لقيملو ئراصنانااولاق نيذلا نموىلاهتلاق امناو
 هياعةللا ىلص دمحم؟ اونمؤي نأ ل يجنالا ف .يلعانبتك ىن :ءل مهقاثيمان ذخ اهم هامسىلاءتهننا نأال مهسفنأ

 سلال رغأف) لسوءيلع هللا ىلص دمحم ناجالا نمدباو ىمااماو كرتف ىنعي (هباورك ذامماظحا اوسنق ل

 هإلسراوصءوهللا باتك ل معلا اوكرتاملةداتقلاق (ةمايقلا مولا ءانعبلاورادعلا نا وأوانيمتلاف

 ءاوهالا ىه ءاضغبلا وةوادعلا ليقو مهني ءاضغبلاوةوادغلاهّللا تا هدو د_حاولطعو'ه-فئارفاوعيضو

 ةوادعلا ناف ىراصنلاودوهيلا.هيدارملا نامه د> أن الوق منيب ىلاعت هلوق نم مااوءاطافوة-فلتخلا

 رفكست مهنمة-قرف لكناذىراصنلا قرف مهمدارملا نأ ىناثلا لوقلاو ةمايقلا موب ىلا مهدي ةل صاح ءاضغبلاو
 ادراج ا لانك رخال قعر كل سها داع (نوع: :دراوناك اىهللا مهثبني فوسو) ىرخالا

 ىنعي (اناوسروءا آاجدق ) ىرادهتلاود وويلا ىنعي (باتكسلا لهي ) ىلاغتدل وقوف مل لب دهتوديع و هيفق ايندلا

 رهظي ميلا لس دك نارك تاكا ءنوذخت متنكاماريثك ملنيببإ)' مسوهيلعا للا

 هيلعهنلا لص دمت ةفصو مجرلا ةنآ اوفخ مهنا كلذ وليجنالاوةاروتلاماك-أ نماوهتكواوفخأ ا مناريثك

 هنال |سوهيلعةللا ىلص ىنلل ة .زةماذهوهرهظ او كلذ نيب 'مسوهيلعشسا مهنا لوسر نامت

 هل ضرعتيالف هنومتكم امم ىنعإ( رب 0 نعاوفعيو)هلة زم كالذهراهظاناكف هيفام لعيرلو مهماتك أ ارقي

 امالاع ملسوهيل عهللا لص ىنلا نو ؟نوماعب مهنا كلذ ف ةدئاغلاوهراهظاىلا ةجاحال هنالي م هدخاؤيالو

 هللا ىلص | د6 ىنعي (رون سلا نم م ءاجدق )هب ناالا ىلا طايعاد كلذ نوكيف ضيا هلةز «موهو هنوف

 باتكو) مالسالاوهرونلاليقو مالظا|فرونلاب ىدتىاكهب ىدتيمهنالارو هللا ءامساغا | سوهيلع
 هيضرام عبنا ىأ (هناوضر مانم) نيبلا باتا للا ىديب عز( هناا ب ىدمع زوالا ىنعي ( نيبم

 هلمسف مالسال اوهو هللا نيددب ربىابعرال» ( ملا لخر ع ىن'أو هحدمهنال مالسالا نب دوهو هلا

 لب_-ليقوةمال-سلا قرطمالسلا ليس ليقو هعابتايهدادع م وهإ_سردب ثعب وهدابعل عرش ىذلا هنيد
 تاساظ نم ىنعي(رونلاىلاتاماظا!ن٠مهجرخو) فاض فذ بإب نمنوكيف مالسلاراد مالسلا
 مالسالا ني دىنعي (ميقتسم طارص لا مهيدهم و) هترادهوهقيفوتب ىنعي (هنذإب) نا-الارون ىلارفكلا
 مهنافن ارى راض ءالؤد سابعنب لاق (ميىم نبا ع-لاوههللانااولاق نيذلارفك دقتل) لجوزعدل اوقف

 ةيب وقعي وةيروطسن دعباوفلتخا
 ناطيشلل اراصنأةيناكلمو
 هباورك ذامتاظحاوسنف)

 انمزلأو انقصلاف (اني رغاف

 هسهزا اذا ئشلابىرغ نم

 ىذلاءارغااهنمو هب قصلو

 قرف نيب (مهنيب ) هب قصاب

 ةوادعاا) نيفلتا ىراصنلا

 (ةمايقلا موبىلا ءاضغبلاو
 فوسو)) فاد اءاوهالاب

 اوناك اهب هللا مهلبذي

 ةمايقلاف ىأ (نوعنصي
 لهأإ) بافعلاو ءازملاب

 دووملل باطخ ( باتكلا

 سنجلا باتكلاو ىراصنلاو
 د (انلوسر مءاج دق)
 مل نيبي) مالسلا هيلع

 نوفخت متلك امم اريثك || ىنعي

 ىحن نم (باتكلا ن٠

 هللا لص هلل ؛لوسر ةفص

 مجرلاو< نمو لسو هيلع
 م ) مك نع رفعي د)

 نعوفعي وأهنسالهنونحت

 دق) هذ اؤيال كف ءريثك

 باتكو رونهللا نم كءاج
 هفثكل نآرقلا دبي( نيب»

 كنشلاو كرتملا الط

 ىلعايفاخ ناك امهتنابالو
 هنالوأ قا نم ساناا
 د#ر ونلاوأ زاعالارهاظ

 ىدتيم هنال مالسلا هيلع

 لبسوأ للاب اذعنمةاجنااوةمالسلا قرط (مالسلا لبس) مهنم مآ نم (هناوضر عبنا نم) نآرقلابىأ( ةنداهب ىدوهمإلاج ارسس ىم ساكن .
 ىامهيدومو) هقيفوتوهندارإب (هنذاب) مالسالارون ىلا رفكع!!تاماظ نم( رونلا ىلا تاماظلا نممهجرخو) للا واةمالسلامالسلافهللا

 نواوقي موق ىراص:!! ىف ناكل يقريغال حيسملاوهةللا نأ ىلعلوةلاتبهانعم ( يم نبا حيسملاوه ندا نااولاق نيذلارفكدقل مقتسمطارص

 لق) تيمي وىحبو قانا اودقتعا مهنا ثيح يلا ىد وب موهبه ذم نالو كلذ



 ب اوخواصلا مق نأل) وهو مشقالةئطوملا ماللاهيلعلخادلا طرسش لاب كنا دتبالانهفقتو كن يعمو عر رصان ىأ ( عم ىفاةنلالاقو)
 زعاودرتنانمهوةرصنوأ م هومتءظعو (مهوكرزعو) مهنمدحأ ناب قب رفتريغ نم( ىلسرب متنمار ,) موماع نيتضي رفاتناكو( ةوكزلا

 انسحاضر .ةهللأ متظرقأو) جاجزلاهلاقا ذك يبقا نع هعدرب رام هب تاعف ىعيدت د اىأانذ ةترزعءلاقيو هدرلاةغللاىف رزعلاو ,هءا أ

 .فقلاباوجدسمداسٍباو+لااذهو مسقللباوج (كن ايسوكنع (81/5) نرفك الإ ىفم مارب لوم ليقود عاب
 مناخ دالو)اءيجطرمثلاو

 بف عم ىف'هننالاقو) اميقنرشعىنثامهتمانثعب وليئارم

 لوالآلوقلاو ليئارسا ىنب ةماعل باطخ وه ىل ةوةنوءلاورمصتلاب ىنعي !معم ىتاءابقملللاقو دهرب دقن فدح

305 3 5 3 5 ٠. 

 أى قاثيمهللا ذخ ادقاو ىلاعز هلوق كال ذو

 ةيلابطاخ لاف مالكلا أ دتبا مثلو أءابقنلا ىلا هدو ءناكف روك ذمب 0 00 نئراهنإلا
 وادلا تك أن أاهلوق ىهورومأ ة سة نم بكى م طرشلاوة.طرشةلجهذه (ةولصلا متك 0 ليئارم 2 هد نكت

 كا ال) ىلاعتهلوق ا امخاعب ةهللامتذر ةأو .هوءرزعو ىلسرب منمآوةوكزإ 0 دعولاب قا دك ملا

 إ ناونالا ايت ميعر جت تانج : دألو )ىلاءتهلوقو باذعلا لا ازاىلاةراشا كلذ ر(كتا اند ع اوم لعب) ميافعلا
 نإ ىلسرب متنَمآو ةضورفملاةاكزلا متن وةبوتكلاةالملا متقن ل ةبآلا ىنعمو باوثلالاصي|ىلاةراشا ىإإ طا اطخأ (ليبسلا

 نامالاوةاكزلاءاتياو ةال_لا ماقإ ني رقماوناكدوهبلا نال ل_سرلاب نامالارك ذ رت هاو ىلسر عيج كلذ لبق ر فك نءمعن قحلا

 ىلاعت لوقو لسرلا عيمجت 0 ا ا الو كللذ كلا متيالهنا مسط هللا لامتذ لسرلا ضعبل اضيأليبسلاءاوسلضدقف
 هءادعأا اودرتناب مهوعترصن هور زعو نع عدرلاةغللافر زعنلالصأو مهو صنو ينعي مهو ةرزعو رهظأه دعب الملا ناكر

 تاق دصلاهب ىنعي امسح اضرقهللا تذر .ةأولوالاوهلوقلاو مهومتمظعو مهوعر قوهانعم ل يقو مهند مهن اهف ) مظعاو

 ثنا مد طرقأو لاق فيكت اق ناؤةاكز لا, ضرقللا اذهريسفت ىفةدافالفاهرك ذمدقتةاكزلانالةبودنا ا ةدافالة دب صام (مهقاثيم

 :[:عم نمار دصم جرخ أ ضرقهلوق نا تاق ضارفالا متضرق ارغب نالاتتخاما القرا انس-اضرق (م-هانعل) سمالا مهخفت

 كإذريظنوان_حاضرق متضر ةفدثلا مذ ذرقأو مالكلا ىنعمناكف ضرقىنهيضرقأناكاذوهظفا نمال | نم مهانجرخأو مهاندرط

 ذآ هيك ايس عنرفك الهلوقوانابن متبنفءانعم ناك ذاتابن ضرالا نممكتن لاو ا م-هانخسم وأ انتدر

 راهمنالاا تح 0000 ملاهرفغأو مكن ايس كنعن وحالهب_:يماامرئاس متلعف || ةيزجلا مييلع انب رضبوأ

 !(ليبسلاءا اوسلذدقف) قاثيماو دهعلادخ أد عب ىنعي (مكنم كلذدعب ا (ةيساق مهمولق انلعجو)
0 : 

 ىأ (مهقاثيم مهضقن امف) ىل ا عن هل اوقف هعابتاب سمأ ىذلا ىدطاو عرش ىذلا نيدلا قإ رطوهو ميةشسملا نياالو اهبفةجرال ةساب

 3- عل نماؤاج نبذل: لسرلااوب ذك ن ابد دهعو هللا قاثيما اوذقن لي ارساىنن نا كلذو قاثي | مهضقن بسب 2 ل

 هان دعب أ ناب كلذ ىلع .هاني زاج ىنعي (مهانعا) هضئارفاوعيضوهباتك اوذبنوةللاءايدن اواو ىسوم ىأ ىسق مهرد طوق نم
 نال نيلتال هس ايةظماغ ىنغي(ةيساقمهولقاناعجو) ةجرلا ن ءداعبالاةنعالا لصأو انتجر نعم هاندرطو ماكلا نوفرح) ءئدإ

 قافنااورفكلاب ب وشم 0 ا ناك د ةهااح تتصل مهولق ناهانعم ليقوةقرلاو نيالا فالخ ةوسقلا 0 (هعضاوم نع

 ىل_ه دمت ةفص مهليدبوهليقواهماكحأو ةاروتلادودح نوريغيىنعي (هعضاوم نع ماكلانوفرح) نار ل

 00 اظحا اوساو) لب وأتلاءوسب ظافلالا ىناعم مهي ر<وهليقوةاروتلا نمهتعنو سو هيلعفللا ةوسقالهنال مهيب واقةو فق

 لازتالو) هتفصوهتعن نايس ومو هيل هللا ىلص دمحمب ناعيالا نم هباو مام مهسفن ًاسيصن | وكرتو ىنءإ هللا ىلع ءارتفالا رم دشأ

 مهترهاظمو د علا ضن مهننايخ تناكو ,هنمةيسصءم ىلع ىنعي سابع نبا لاق (مهنمةس -دئاخ ىلع علطت
 ُّ (اظحاو فو )هيحوربيغتو

 00 00 00 0000 اطسقوالي زجاببصناوكرتو

 0 نأ هاو وتتا
 نإنع مهظفح نعاهنمءايشأت تاازوةاروتلااوفرذ_تدسفو مهب واق تسقوأ مظع ظحلافغات روتلا نع مهضارعاو

 رةعاب مالا اذهو مهتذخاًومو مهمزج نع فصاو د- جاب مهغالز 000 ياو ا

 1 حفصلاو

 ياعهنلا لصدمحأ ناعالا نءهباو سمأ امم مهسفن أ بيصن اوكرت ليقو ةبالاهذهالتو ةيصعملاب معلا ضعب ءرملا ىسني دقو هذع هللا ىضردوعسم

 :ومهمو كنونوخ ءالؤهو لسرلا نونوخ ا اوناكمهفالسأ هيلع ناكو مهتداعمذهىأ 00- 1ك ازتالو) هتعن نارب و لسو

 رعثلا هب وار ل جر مطوقكةه نئاخ لع-ر لاقي وةنئاخةقر ,ةوأ سفن ىلعو أ ةنايختاذةلعف 0 ةنام ىلع ىأةنئاخ ىلعهلوقو كب كتفلاب

 1-52 ب ا 100 د ةلافمللا سدا 2 م د.اكأ| درع نس خو 2( :عئعافا تما ما ندلا ىء( ءاللقالا ال
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 لزتا 200 :.دملا ىلا دوعبت مثهيلا اوهانن ىتح كلذ لمففةنإ دملاىلا هوت ل قف ىنعكلأسو نم كيلا جرخ نق |

 جيلا اوطيسي نا دوريا عي موق مذا خلع اويل ذا | اوةمآىذلااوم .ًايةيالاهذ_ه لءوزعءةللا

 ىن#ي ( كن ءمهيدبأ ف كف) هلت ةياهن شواعبملاىلااهدماذاوهو هب شطب اذ اهيلاهدب طس لاقي مهمدبأ

 (نونمؤملالكوتيلفهللاىلعو) هنع5 ا ىنعي (هللا اوقئاو) كبهودارأ راامم مهعنم ىلاعتهنا
 هيلعاواكونو كاذاواعفاذاف ,هرومأ عيجهدابع فاك اوههنالةيلعلكوتلاب ني_:مؤملا ىلا عتةللا ىمأ
 كوأةصقلاءةهو يبا فين أودارأ يدرب هدأ ذك مءوستب مهدارأ نعم هاعرو مهظفح

 هود «ي نأ مهقاثيم ذخأ هللا ناةيآلا ىنعمودوهعلاو قدئاولا نمهوذقتامو مهفالسأوك ذ كب هعبت ًاهياحصأو )سو

 فاتخا (ابيقنر مشع ىنثا مهتمانثعب وإ) فيلاكتلاو ماكحالا نمةاروتلا فا مياوامعي ناوأيش هباوكر شالو
 نيمالاوه ل يةوههوق ىلع دده_كلاوهةداتقلاقو نيمضلا بية لاس اع نب |لاقف بيها ىنعم ىفءاماعلا

 رابخالا باحصألاق ( كلذ فةصقلاركذإب مهاو- أ نءوموقلا نع ثحابلاوهل_قوليفكلا
 نويناعتكلااهنكسي ناكوةسدقملا ضرالاهموقوهنر وبنأماللاهيلعىس .ومدعو لج وزع هللاناريسلاو

 ارارقواراد ملاهتبتك ىنالاقو ةسدقملا ضرال ىلا ليئار سا ىنبد ريس نأ ىسومةهللانمافنو راجل

 طمس لك نمابيقنرمث ءىننا ك.وق نمذخو ميل كرمان قافودعلا نماويف نم دهاجو اهيلا ج رخاف

 ىتحليئارساىنيب راسوءابقنلا ىسومراتخافهباو ىصأام ىلع ,بهنمءافولاب هموق ىلعاليفك نوكي ابيقن

 اهماع نوماعب ورابخالاهلنوسسحتبإ ءايقنلاءال وه ثعبف نب رابجلاةئيدم ىهوءاحب رانم اوب رق

 هلوط ناكو مالسلا هيلع مّدآ تانب ىدحا ىهوهمأ قذعو قنءنبج وعهللاقي نب رابجلا نم لجر مهبقلف
 مالسلاهيلعمدآنالرظن هيفو ى :وغبلاولقن اذكه عارذ ثلثواعا ارذ نيثالثو ةنالثوةئالثاو عار ذ فال ةنالث

 نمبرش, وباحسلاب زجتحج وءناكو لاقاعارذ نيتس ةهيحصلا ثيداحالا ىف دروام ىلعهل اوط ناك

 لج نم ضرالا ىلع قيطاملءاملا ناىوري و سمشلا نيعىفهب وشي وركلارعق نمتوحلا لوانتي وهام
 ىنعج رخامالسلا هيلع حون لاقف ةنيفسلا ف كعم ىناجا مالسل' هيلعح ونا لاقو ج وعىتبكر غلبامهريغو

 مالسلاه يلع ىس .ومدن ىلع ىلا عت هللا هكله أ ىت> ةنس فالك ةنالثج وعشاعو كب ىموأ اف تلاودعاب

 اهقبطيلهسأر ىلعاهلجو خسرف ىفاخسر ف ناكو ىسومر كس عر دق ىلع لبجلا نمة رخص م و
 مالسلاهياعىسوم لبقأو هتعرصف هق:عىف تعقوفهراقنم اهرّوقوةرخصلا بةنف ده دطاهنلا ثعبف مهياع
 قاطناو بطح ةمزؤحهس أر ىلء ناكوهتز تح ىف مهلعجو مه ذخأ ءابقنلا ج وع ىتاالف لاق هلدقف عورصموهو

 ىلجرب مهنحطأ الا لاقواهمدب نيب مه-رطوانلاتق نودي رب نيذلاءالؤهىلا ىرظناادط لاقو هنأ سما ى ا مهب

 مهرثنف كلما ىلا مهب ىنأو هك ىف مهلعجهنا ليقو كنماوأر امي مهموقاوربخ ىتح مهنع لخ لب هنأ سما تلاقف

 هل_هحال بنعلادوقنعلا نا اورام ناكو متيأرام مهوربخاف كموقىلا اوعجراكلملامطلاقف هيدي نيب
 ءايقت.| مجرق سفن أةسج اهيحاهنم ع زئاذا ةنامرلار اش فلخدي و ةبشخ ىف مهني مهنم سفن أ ةسجالا

 مهنولتاقيالو ىسومهللا ىن نءاوعجر ءوقلاربخ ليئارسا ىن متربخأ اذا مكحن | موقاي ضعبل مهذعب لاقو
 ضعب ذا وامهأز ناب ريف متيًا رام نورهو ىسوماوربخأو موقلاربتخ ليئارسا ىب نءاومتك |هعم

 لجرركربخأو قاثيملاودهعلا اودكن ليئارسا ىنىلا اوعجراملف كلذب قاثيملا ضعب ىلعءابقنلا

 ىناحصأ كيلا 2 + ىت- كن اكم ح ريتال ىلعل ل_سوهيلعةنلا ىل ىو :ل!لاقف بلاط ىنأ نب ىلعهعم ج رخو

 ١ لعل ىلدهللالوسر ديك نمءودار مودوولاتاردغ ضب ةمدقتمابآلا فاك ذا (ليثارسا

 قائيملااذكسرملو دوهعلاب ايفوأام_هئافانقوي نب بلاكو نون نب عشوب مهو مهنمنالجرالا ىأراع هطمس

 (مكن ىيدبأ فكف)
 اوقتا او) كيا اد نأاهعنف

 لكوتيلف هللا لعو هللا

 ىاكلا هناف (نونمؤملا

 دقاو) عناملاو عفادلاو

 ليئار ءاىنب قائيمهنلاذخأ

 رع ىن د مدهنم انمعب و

 نعبقن ىذلاوه (ابيقن

 شتفيو موقلا لاوحأ
 وش رقت_سا انو اهنع

 كالهدعب رمهمب ليئارسا

 هللا ,هرمأ نوعرؤ

 ضرأ ءاح رأ ىلارب_لإ

 اهنك ب ناكو ماشلا

 لاقوةرتابملانويناعتكلا

 ارادوكل اهتبتك ىلامط

 اهملا او جراف ارارقو

 قاو اهيف نم اود هاجو

 ل هلل سعأو مر صان
 نمد خأينأ مالسلاهيلع

 نوكحوي ابيقث طبس لك
 اهيءافولابهموق ىلءاليفك

 م-مملع ةقثوت هباو ىعأ

 قاثيملاذخ اوءايقثلار اخاف

 لفكنو لي ئ ار شا ىن ىلع
 اماف مهم راسوءابقنلامط

 ثعب ناعنك ص را نماند

 اوأرف نوسسدحتي ءايقنلا

 ةّوقو ةميظع امارجأ

 اوعجر داوباهف ةكو_ثو
 مهاهن دقو مهموق اوندخ

 اوئكلف مه ودع نأ

 انقوينببلاك الاقاثيملا

 اناكو نون نب عمشوب و
 ءابقنلا نم



 اديك اكل دعلابمإلاب مللح رصف ف أتسا ملدعلا كرن ىلع ءاضغبلا مهامحنناالوأ مهاهن ىوقتلا ىلا برق أل دعلاىأ (ىوقنال برف أوه
 عمل دعلاب وجو ناك اذاوىوقتال ب رفا وهىلا عت هلوقوهو لدعلاب ىمالا (810/5) هجورطرك ذفشناتسامئاديدشتو

 نمةف_دلا هذهم رافكلا
 (نولم_ءئامب ريبخةلل'ناةثلا اوقتاو) ىوقتال برق أل دعلاىأ( ىوقتلل برق ه) ودعلاو قب دصااو

 , هنادعو) ىلاعتهلوق#و لدعإ ل نمول دعني ريبخوا اع علطم لامجأ يم ريبخ ىلاعن هللا نا ىنعي |

 رجأوةرفغم مط اهيلعمهدهاعىنلادوهعلا.اوفوأو هبهننا مهق'اوا_؟اوامع ىنعي ( تاملاصا اول عواونمآنيذلا
 اذاو مظع :ربأوةرفغم مطلاقف دعولا اذه ئيثىأ ليقف دعولارك ذم دةنامل هناك د عوللنايب اذه ( ميظع |

 اود نبذلاو ىنعي (اةان ااوبذكواورفك نيذلاو) داعيملا فاخال' ىلا عت هناف دعولا مهزنأ مه دعو

 هب وجوب نظلااحن ةوقلا

 مهنبذلا نيامولا خب

 اهف(هللا اوقتاو) هؤاياوأ

 هللا ىلصىنلاو ملسو هيل عننا ىلص ىنلا ىفأف كلذ تاعف كلن اند دواولاقهب كدفأ لاقوإتة:فيكواولاقا دمت

 ىلصىنلا ىلاوةيمهيلار ظني وفيسلاز هي لعفهاياهاطءاف كغيس ىف أ دهعاب لاقف «ةيس داقتم مل-وهيلع

 دبغاف إ_.وءيلعهتلا ىلصةنلالوسر بامس أ هددوتف لا لاق دجتاي ىنم كن نملاق مث ةيم )سو هيلعهثلا
 مل سوهيلعةللا ل صهللالوسر ثعب ىبلكلاوةم .ركعو د ها لاقوةبالاهذهةللالزناف ىفغمو فمسلا

 صاعىنب ىلاراصنالاو نب زجاهملا نمايك ارنيثالثىفةبقعلاةايلءابقنلادحأ وهو ىدعاسلار عنب رذذملا

 هباعس ا ورذنملالدقفاول تم ةاف سماع ىنب هايم نم ىهو ةنوعمرب ىلءليفاعلا نب ىماعاوةلفاوجرفن ةعصعص نبا
 طقسءامسلا ف موحتري_طلاالا مهعرب لف ى رمضلاةيمأ نب ورم مهدحأ مطةلاض باطىفاوناكر فن ةثالثالا

 باحصأ كفاوأ انناي اب
 اهنوقرافيال ىأ ( ميجا

 اورك ذااونمآنيذلااهمأا)

 مرتد عل
 ىلص هللالوسر نأىور

 م م-سو هيلع هللا

 هتفصه ذه نم ىنعي( كئاوأ) هدنع نملسرلاهب تءاجامياوبذ كو هقيئاوموهدوهءاوضة:وهللاةينادحو || "مدد لعل (نولمعت .
 ة_هزاللاىضتقتةبحاصملا نالرافك-الالا سالرانلا ف دوا !نأىف مطاق صن ةبآلاهذ» ( ميجا باعصأ) دعولاة يا اهدعب رك ذاذلو

 (مكيلعنلاةمعناورك ذااونمكن يذلااهيأي) لجوزعهلوق هو هلمزاللا نعي نالف بحاصنالفلاقياك ةنالعو) قافن كرو
 مهرك ذىنلاةمءنلا كلتف صوم كيلعاهم عنأىتلاهمعنرئاس عمك نع مفدلاب كيلعةنلاةمعن اورك ذا ىنمي || سمو اونمأ نيذلا
 مهفرصف مب شاطبلاو لتقاب ىعب( مهيدبأميلااوطسي نأ موقمهذا) ىلاهتلاقفا هلع ركسشلابمهسمأواوب || ىدعتي دعو (تاحلاصلا
 ىتلاةمعنلاه ذه ةفص ىو ةبآلاهذه لوزن بيس فريسفتلا له فاتخا مبهودارأام نيب ومونبب لاحو <_:ع || نيدلا لوال اف نياوعفمىلا
 هللا لوسروةيآلاه ذهتازنةداتقلاقف اهياعركسشلاواهرك ذب لسو هيلع هللا ىلبص هيب: باحص ىلا ءتةندا مأ || فون حم ىنتلاواونم |
 ملسوهيلعهنلا لد هللا لوسرباوكتفي نأ براون وةيلعئونب دارأ نيحةإ < نلعبب لو هيلع هللا ىلص ىهىلاةل4اب هنع ىنغتسا

 لاقوفوجلاةالص لزناو كلذ ىلع سوءيلعهللا بص هيبن ىلاعتهنلا علطاف ةالصل!اولغتش اذ هبامصأب و || رججاو ةرفخ«مط) هلوق
 لق أن أل له نيكرشملا نملجرلاققف لخنب نافطغار صاح ملسو هيلع هللا ىله هنا لوسر ناك ن سهلا هلوقوهو ديعولاو( مظع
 اوبذكو اورفك نيذلا 9

 نيكرمشملا نمالجر تل ىتحدت شي ىلون مئانب األ تق ةنالثل ار فنلا دح ل اقف مدلا قاءاهربقانم نيب نه 9 3 لا هعموةظي رق

 نيلاعلا بروةنجلاربك لا لاقف هينيعحتفوءامسلا ىلا سأر عفرقب رضلاهتملاخاملف ناتب رضافلاتخاف || نانتمحاو رسم دركحب
 ايسنن افةعداوءامهموق ناب ول_سوهياعهنلا ىل_صىبنلا نيب ناكو مياس ىن نم نيلجرا.قلفدابحاص عجرو تيا هيد مهصر فس

 هيلعةللا ىل_ص ىلا ج رفنةيدلا نوبلطي ل سو هيل عهثلا لص ىنلا ىلاامهموق م دقو امهالتةف ىماعىنب ىلا : ةيما نب ورع امهاتق
 فرعثالا نبثعك ىلعاواخدىتح فوعنب ن جرلا دبعوةحلطو ىلع ونامعو رموركب وبأهعمو سو || 5-6 ير ب . . 95 2 رس 5 طخ . ||
 هونيعي نأ ىلءّولاتقلا كرت ىلع ملسوهيل عهنلا ىلصىنلااو دهاعدق اوناكوامهاقع ىف مهنيعتسي ريضنلا ىب و 17 ”تالا

 ةجاحانل ا ستوانيت أت نا كل ن دق مساقلابأاب مناولاقف نيلجر ةيد مهنم ضرقتسي نادارأ ليقو تايدلاف |[ )0 0. 0
 ةرخص هيلعح رطيفتيبلا اذه ىلع <:مرهظي نفنآلاه_:مبرقأ اد او دحتناككنا اولاقو ضع أ 2 دعوا 1 1 : . 7 1 مما 2 95 14 5 ىد|-- ١ مه دولا ضعب الفن هباحصأو /_سوءهيلعةنلا ىلصةتنال اوسرس لذ _تلأس ىذلا كيطعنو كلمعطن ىتح سلجا هعمص ق فوت 0 رقتو
 . 8 - 0 2ع 2 : هع ىحرىاس -ن
 كسماق إس وهيلعةللا لا 1ةمدظع ادمعفانا شا2ج نان و رمعلاقفهئمانح 5 .
 30 2 1 لل اس كلة كاتيزس.هلعوا لص تلارتشاف ان رسل وهدياتنا 00 ا ع رلادسفا ا صاج نب درت لاقف نينعتف || سراج كب
 ف ارم 2 ىل ى حت - 4 2 هللا ىلصىج 2 لي ربج 2 0 هريخاف لد ريج لزثود دب هللا

 لذ أذ

 عل لتقلإب(مو:دب أكيلا) اوطسسب ناب( اوطسي نأ ) ةمعنال فرظذاةبآل |تازنو سو هيلعهنلا لص ىلا ج رن كلذب
 هيشوطبملاىااجدم ديلا طس ىنعموءوسلاب هنت أو مهيدي كيلا اوظسو وهب شطب اذاهديهيلا طسب وهمتشاذ هيلا هناسل طسب لاقي



 مزايالىتحءاجوهانعم ىزارلا لاق (م<:مدحأءاجوأ ارفس ىلعوأ ىض م منك ناو متادبأ اولسغاف (اورهطافابنج متنك ناو)

 0517 نءةبانكوهو نئمطملا ناكملا ( طئاغلا نم) ثدحالب مميتاارفاسملاو ضي رملا .ر
 عموأءاملا عمدا دباهتشطب ناك ةميطخ لكديدب نم ج وخ هيدي لسغاذافءاملارطقرخآعموأءاملا عمهيفيعباهيلا

 ايقن جر ىتحءاملارطةرخنآع موأ ءاملا عمهالجراهتس ثم ةٌءيطخ لكتج رخهيلجر ل غاذافءاملل ارطقرخآ
 نؤعدب ىتمأنالاق لو هيلعهنلا ىلصىنلاناةرب رهىبأ نعر ملا هللا درع نب ميعن نع(ق) بوبذلا نم

 ابأت ير لاقةياور فول ءةيلفهنرغ ليطي ناك: عاظتسا نفءوضولاراث نم نيلج ار غةمايقلا موب

 ىتح ىرسيلا هدب ل غم دضعلا ف ع رسشأ ىنح ىنعلاهدب لغم ءوضولا غبسافههجو ل سف أضونن ةرب ره
 ىف عرشأ ىتح ىرمسلا هإجر لسغمثقاسلا ىف ع رس ىتح ىنوبلا هاجر لس غم هسأر عسم مثدضعلا ف عرمشأأ

 رغلا متنأ مسو هيلعهنلا ىلص هللا لوسر لاقلاق :واضوتب مسوهيلعهللا ىلصةنلا وسرت ًاراذكه لاقمقاسلا

 تعمسلاق مل ةياور فوهإي جك هن رغلطيلف شم عاطتسا نفءوضولا غابسا نمةمايقلا موب نولاجهلا

 لوسر نار م نبا نعءوضولا غلبي ثيح نمْؤملا نمةيلاا غلبت لوقي - وهيلعهللا لصهلل الوسر قيل>

 ةرب رهىبأ نعم ىذمرتلا هجر تانسحر شع هبدإةلنا بتككر هط ىلعأض ون نم لاق اسوهيلعةئلا ىلصقنلا
 دوادوب أ ءجرخأ ءيلعهنلا مسارك ذيل نم ءوضوالوهلءوضوال نم ةالصال )سو هيلعهنلا ىلدهتلالوسر لاق لاق
 بج كلذو ةبانجلا نملاستالابهنلا ىمأ اواستغا ىأ( اورهطافاينج منكن او) ى  اعتهلوق ادق هجام نباو

 ناونيناتحلاءاقتلاب وأهريغوأ مالتحا نءناك ةفص ىأ ىلع ىنلاج وراما نيئيشدحابةأملاو لجرلا ىلع
 نملستغا اذا ناك لس وهيلعهللان[صىنلاناةشئاع نع (ق) لسغاا بجو لصحاذافلازتناهعم نكي مل

 ىهعباصأ لخ ديم ةالصالً ضوتياك أضوترمهجرف ل_سغيفهلامثىلعهنيمعب غر في مثهبدب لسغفأ ةبانملا

 هلوقامأ هد_سجرئاس ىلعءاملا ضيف, مهب دب تافرغ ثالثهسأر ىلع بصب مثهرعش لوصً امهم لاخ ءاملا
 اديعصاومهتفءاماو د<لفءاسنل متسمالوأ طت اغلا نم مكن دح أ ءاج وأ فس ىلع .وأ ىض يم متنكن او) ىلاعت
 هنمى اءتهلوق ىفو ءاسنلاةروسربسفت ىف هماك>ًاوهريسفت مدقت دقف (هنم د داو ؟هوجوبا وح مافابيط

 نءميلعلءجيلةتنادب ريام) ىلاعتدل اوقو بارتلاوهو درعصلاب نب ديلاوجولا حسم بج هنا ىلع ليلد
 (؟رهطيلدب رب نكللو) ءاملامدعدنعمميتلاو لسغلاوءوضولا نم مكياعضرفاسع قيض نم ىنعي(ج رح
 عئارسشلا نايدب ىنعي ( مكيلع هتمعن متيلو) بون ذالريفكست ءوضولا نالاياطخخاو بون ذلاو ثا دحالا نم ىنعي
 مرهطناب مكيلعهللاةمعأ نوركسشت ىنء!( ن وركسشت سلعل) كل درمأ نمهيلانوجاتحنامو ءاكحالاو

 امىنعي ( يلعللاةمعناورك ذاو) ىلاعت هلوق © جرح نم ني.دلا ف < ءلءجامو بون ذلاو ثادحالا نم
 :1|ةعاطب لاغتشالاو هيلع عنملا نمركس ثلا ديم بجوباهرك ذو معنلاةرثكن الا هلورعنلا نم مكيلعدب منأ

 اهمأدب مدهاع ىذلادهعاو ا ( هب كفن او ىذلا هقاثيم ىو ىلاعتةتناوهود سمالدايةنالاواهب

 ايفةعاطلاو عمسلا ىلع سو ةياعةنلا ىلد هللا لوسراو هيب نيح كالذو (انعطًأوانعمس متلقذا) نونمؤملا
 هذخأ ايف ىنعي (هللا اوقتاو) ىلباولاقكب رب تسل موبىف موبلعهذخأىذلاوهقائثِيملا لرقواوهركواوب>أ
 ربخ نمهد اع بولق ىفاءملاع ى عت هللا نأ ىنعإ ( رودصل'تاذب ميلعمللا نا) هوضقنتالف قاثيملا نم كيلع

 «ة<ةللنوموقي مناد ريسابعنبالاق (ةللنيماوقاونوك اونمآن يذلا حبأي) لجوزعهلوق و رشو
 ءادهش) هيهاوأ بانتجاو هتعاطب لمعلا نمهي مايقل !همزايام لك ىف قمل. هلل موقي نوه كلذ ىنعمو
 كضغب لهأ كتداهش منال وكتارقو كدو لهأ كتداهش ىفباحناللوةبلدعااب نودهشتو ىنعي (طسقلاب

 م وق ضغب ك:لمحتال و (م ون انش م:مرحال و)لدءلاو قدصلاب مهيلعو مط كتداهش مقأ كءادعأو

 ديعبلاوبي رقلادحأ لكى لدعلابهننايمأ (اولدعا) مهتوادعل ريف لدعلا كرت ىلع (اولدعتالأ ىلع)

 (كوا_- (نزاخ) ٠١"
 م اني ينم ع ذا 6 ىلا د ل ل لآ

 (ءاسنلا متسمالوأ) ةجاحلاءاضق

 ءام اود لف) متعماج

 اهيطاديهص اومميتف

 مهوجوإ اودء_ماف
 هللادب ريامهنم كيدنأو

 (ج رح نممكيلعلءجيل
 ىتسح ةراهطلا باب
 مهيتلا ىف ل صخرال

 (مكرهطيا ديرب نكلو)
 رهطتلا# زوعأاذا بارتلاب

 ( مكيلعهتمعن متيلو)ءاملاب
 ميلعهماعنا هصخرب متيلو
 (نو كك ملعل)هعا أزد

 اورك ذاو) كبيترف هتمعن
 مالسالاب ( مكيلعةنلا ةمعن

 ا و ىذلا هقاثيمو)

 (انعطأو انعمس ملقذادب
 اقيثوادةعهب مدقاعىأ

 هد ىذلا قاثيااوهو

 مهم. نيح نيماملا ىلع
 هيلعللا لد هللال وسر

 هعاطلاو عمسلا ىلع لس 7

 ناسعلاو كسلا لا ف

 اولبقف هركملاو طشذلاو

 ليقوا:عطأوانعمساولاقو
 فوةبقعلا ةليل قاثيملاوه

 وقت او) ناوضرااةعيب

 نا) قائلا ضقن ىف (هّللا
 ) رودصل!تاذب ميا هللا

 ريخلا نمزودصلا رثارسسب
 ديعوود_عووهورشلاو

 اونوك اونمآنيذلااوبأإب)

 ( طسةلابءا دهش هلل نيماوق
 - ربال د) لدعلاب

 ينعمانمضمءالعتسالا فرع < _:مرح ىدع (اول دءتالأ ىلع موقن انش



 ا

 ةنسلا نمذخؤيامناباتكلانايب ورك ذاك ل ىلصىىنلا

 نافعن نامع ىلومنارج نع قل «(هلطفوءوضولاةفص ف تدروىنلا ثيداحالارك ذى لصفإلم
 قشتتسلو ضمففءانالا هن :يعلخ دآم امهاسغف تاس ثالثديفك ىلع :عرفافءاناباعد ناهع نا

 نيبعك-ل!ىلا تام ثالث هياجر لسغ مت هسأرب حسم م د نيقفرملاىلاهيدب واثالثههجو لسغ مث رثنتساو
 ىلصملاذه ىنثوذووحن اضون نملاقم اذه ىنوضووح اضون ملسو هيلع هنن ىلص هللا لوس رتيأر لاقمم

 ًاضوت هلل يق ىراصنالا مصاع نبدي ز ن هللا دبع نع(ق)هبنذ نم مدقتامهلرفغهسفن هيف ثدحال نيتعكر

 ضمضف اهجرختساف هيدي لخدأ مئانالثه ذي ىلعهنم غرفافءاناباعدف ملسوهيلع هللا لد هللا لوسرءوضو انل

 اهجرختسافهدب لخدأ مئاثالثههجو لسغفاهجر خس افهدي لخد ا مئاثالث كلذ لعف دحاو فكن م ىشنتساو

 لسغمث ربدأو هي ديب لبقافهسأربحبسفاهجرخستساف هدب لخدأ مث نيت ىم نت ىم ني ةفرملا ىلا هيدي ل سغف
 هيديب لبقافهلوقدعب ةياور ىفداز لس هيلعهتلا لصةللالوسرءوضوناك اذكهلاق مث نيبعكلا ىلا هيلجر

 لاقريخ دبع نءهنمأدب ىذلا ناكملا ىلا عجرىتحامهدر م هافقىلاامهببهذمث هسأر مدقعأدب ربدأو

 | ةةلعيالادب ربام ىل مد فوروهطلاب عنصيامانلةفروهطباعدف ىدص دقوههجوهنلامرك ىل (ءاناتأ

 نمرثنو ضمفف ثالث قشنتساو ضمخك مئانالث هيدي لسغف هنيع ىلع ءابالا نم غرفأف ثسطو ءام4يف

 فانا فدي عج مثثالث لامن لسفول الث :ءلاهدب لس غواثالثههجو لسغ مث نمد أب فك

 ىلصةللالوسر ءوضو ع رس نم.لاق مئاثالثلامشلا هب رواثالث ىنعلا هل ج 6-0000 او ةيمه هسأر
 هياعدللا ىلصىبنلا ىتأالجر نأ صاعلا نب ورمي نب هللا دبع نع  دوادوب ًاهجرخ, اذهوهف سو هيلعفللا

 هيعارذ لسغ ماثالث هج فك لسغفءانا فءامياعدفروهطلا فيك هللالوسراي لاقف ٍِس و

 اثالثهيلجر لسغ مثهينذأر اطلع هيما شتوي ذأ ى ناتي ؛ام بلا ةيعيص الخ دافهسأرب حسم مثال

 نبانءودوادوب | جرحا ءاسأو ظيلاةوأ لظر ءاسأدقف صقنوأ اذه ىلءداز نف مرسول عا اثالث

 أ هدحصو ىذمرتلاهح .رخ أ امهنطاب وامهر ,هاظهينذأ اوس أرب حسم رخو لعشا ل دهال اوس ر نأ سارع

 (م)رانلا نم باقعالل ل ولاقف هبقعلخغ:مالج راعأر موديلا هنا لس ىلا نأ: ر رهىنأن ع 0

 هيلعهللا لص ىنلا هرمصباف هيمدق ىلعرفظ عضومكرتف ا ضونالجر نأ ب اطخلا نب رمج ىفريخأ 0

 باحصأضعب نعدلاغ نع © « مسمهجرأ ى م ماضوتف عجرف لاق كوضو رأت جرا اق

 ءاملااهبصرل مهردلا اردق عل همدق فو لصيالجر ىأر م هلعاما لص تلا لس و هيلعةللا لص ىنل

 صاعلا نب ورم نب هللا دبع ن -(ق)دوادوب ًاهج رح اةالصلاو ءوضولا ديعي نأ .وهيلعهثلا ىلصىبنلا 5

 انلعؤ أضوتت :نحنوةالصااانتقهر ا دقواكردافاهانر ا ولعل لطم هللا لوسرانعأ فل لاق

 هللا ىله ىلا نا سابعنبان ءمانالثوأ نيت ىمرانلا نم باقعالال لد وهنوص ىلعأبنادانقانلجر أ ىلع سم

 نبت يم نيت ىمأضون سو هيلعةتلا ىلص ىبنلا نا ةرب ره ىفأ 0 ةيصاضول 0

 نع[ م)ثالثانالث أ ضوت ٍل-وهياعهتلا لص ىنلا ناةري رهىنأن ءىوردقلاقوىذمرتلاو دوادوبأ هجرخأ

 سو يلعن ىلصعتلا لو سر تكرداف ىعباهنحورف ىتب ون تءاخ بالا ةاعرانيلعتناكلاق ىماعنب ةبقع

 امهيلع لبقم نيتعكر ىصيف موقي مأوضو نحيف أضوتيرإم نمامهلوق نمت ردافسانلا ثدح امئاق

 رمجاذاف ترظنف دوجأ:«ابق ىتاالوقي ىدي نيب لئاقاذاف !ذهدوجأ ام ت اقف ة:طل١هلتمجوالا ههجوو هبلقب

 الاهلاال نأ دهشأ ل وق, مثءوضولا خبسفوأ غابيف أضوتي دحأ ن .م؟تناملةافنآ  تئج كتي هدق ىنالاق
 ناةرب رهىلأ نع( م) ءاشاو نمل خدي ةيناّملاة نجلا باوب هلت >تفال هلوسروه دبعا دس نأو هللا

 ا نم جرح ههجو ل سغف نمؤملاوأ ملسملادبعلاض وتاذالاق سو هيلعةللا بصةنلالوسر

 اهنلا



 -ضمخخس >> . تحسس صم

 ءالا

 نريغحوسمملا لع فط ءرسكلا ىلعوب أو ىرابنالا نباو متاحوب أ لاقفاهنءباوجلاو اهانعمى اوفلتخا
 تأضوت ىنه.ةالصا تحس برعلالوقل ل غلا فيفخ جملادب ز وب أ لاقو لسغلا لجرالا ىف حسملاب دارملا
 ىتح هئاضعأ ىلءعاملا بصل ىضربال ئذو تملا نا كلذو عاحوب أ لاقأضوت أ ىنعمبةالصالهب مسام تاهوانط

 سأرلا حسم نأأالا ناحو سم لجرلا اوسأرلا اذه ىلءفرابتعالا اذهباحع سم لسغلا ىمسف للسغلا عماهحب سمع

 نالنيبعكلاىلا ىلاءتهلوقوهوديدحتاارك ذل سغلا لجرلا ىف حسملاب دارملا نا ىلع لديىذلاو ف

 ةعاجلاق ولسغلا كح ىفهنا لعحسملا عمدبد لا عق وامافحب وسما ف ئجاول اوسغااقءاحاعا ديدعلا
 هريغىلع ئذلاب قستيدقهنال ل_سغل !اهمؤدارا اور هاظلا ف سؤرلا ىلعةفوطءم ل جرالا! نا ءاساعلا نم

 رعاشلالاقكفاةئامهيف كلاو
 احمروافيس ادلقتم « ادغدق كلعب تيلاب

 اهتيقسو ىن-عي * ادرابءاموانبتاهتفلع « رخآلالوق كان كوهيداقتيال خرلا نالاحرالماحو ىنعملاو

 لكرالا تفطعو لسعلا <" نإ ماماف كلجرأ اواغاو كسؤرباوحسماوةنآلا ف ىنعملا كلذ كو ادرابءام
 ةحييحصا| ثيداحالاو ةبآلا موهفم نمةلوسغم لجرالا نا ىلع ليلدلا مارقب نك ارهاظلا ف سؤرلا ىلع
 لد ساو مكمل نودظفلاةرو اج ىلءلجرالا ىفماللار كل عج نمام ا وءوذولا ىف نياجرلا لسغب ةدراولا
 نالديجب سيلفةرواجللب ضا|بارعاذخأ ا ناو بذالال رح جلل تءن بر1ل|لاقوبرخ بذر دج مطوقب
 نالسابنلالا نم نءالالص< ثيحهيلاراصإ وأرعشلا ىفةرورذلا ل جال لمحات اةرواجلا ىلع رسكلا

 فرح عماما فطعا| فرح نودب نوكي ا.ئاراوملاب ريسكللانالو رخال لب بضالاتعن نوكي البرالا

 ىاكنيبعكلا ل_-غبوجو ىلع عطاق ل_ياد«يف نيبعكلا ىلا ىلا عتهلوقو برعلاهب ماكستت لف فاعلا
 مدقتدقو نيبعكلا عمم لجرأ اواسغاو ىنعملا اوقفارملا ىلا مك دب أو ىباعتهلوق ىفكنالجرلا لسغ بوجو

 مدقلاو قاسلا ل هفم دنعنانانلا نامظعا امه نابعكسا او ىفارملا ىلا هلوق دنغ كلذ ىفءاساعلا فالتخا

 نا .رلاهسسمب لاق نمو ةعيشلا ت ذشوةغللاو هقفل ا لهأ نمءاماعل ار وهج لوقا ذه

 لكىفناك-اهورك ذام ىلءناكولبعكلنالوقلا اذهنالطب ىلعلدبو مدق'ارهظ ىلعريدتسم مظع
 لاقاماؤ قفار | ىلا يدب اوىلاعت وق ىفاكباعكلا ىلا <- احراولاش. نأ ىتب“ ناكل ةدحاو بع لجر

 روما لوق تيثوهولاقام لطرف نيبعكل جر لكل نأ لع نيبعكسلاىلا

 ىلا نيديلا ل سةوهجولا ل_سغىهو ةعب رأةنآلا هذهىقةروك ذا ضورفلانأ مدقت دق د6 لصف الج

 بوجو ىلءةبآلا هذه ىفاشلا لالدة سا مدقت دقو نيوعكسلا ىلا نياجرلا لسغو سأرلا عسمو نيقفرملا

 نأوهوءوضولا ف بيترتلا بوبوىلا د_جأو كلامو ىيفاشلا بهذواسماخاضرف تراصف ءوضولا ىفةينلا

 مهسأر حسم م هيدب مث هيجوالو أل _بغيفةبآلاهذهىف ةللاءرك ذاكءالولا لعءوذولا ف ءاضعالا لسغإ
 جتحا بج اوريغءوضولا ىف بيترتاا نأ ىلا ةفينحوبأ ب هذواسداساضرف بيترتلاراصفهيلجر ل_سغي

 عسب من نديلا لسغإ ُ هجولا لب عأ ىلاعت هللا نأ كالذوةبآلاه ذه بترتاا بوجوىلع ىفاشلا

 ثيدحىف - .وهيلعهللا ىلدهلوقلو ىلاعت نبا سعأ امن سم لعفلا عقب نأ ب جوف نيلجرلا لس 5 ” سأرلا

 ظفللامومعبةربعلا ناف ةورملاوافضلا نيب ملا ةصق ىفدرو ناو ثي دحلا اذهوهب للا ًادياعأدبا عادولاةجح

 ةبالا صن ىفدرواك ةبتىمالا تدروامءوضولا ىف إس هيلعهثلا ىلص ىنلالاعف أن الو ببسلا صوصخم ال
 ص5 ءوضولا لاعف أب تر نأ تبثف بت صريغو أ اسكن مأضوت هن اةباح.دلا نمهريغ ن هالو هنع لق لو
 بجوتالواولا نأ كاذو اضيأةبآلاه ذه هرهذل ةفينحو بأ جحا اوبجاو بألا هذهىف هياعصنوىلاعث هللا

 نءلقنرل هنابهنء بيج او زئاسريغ كلذو صالا ىلعةداي ز كلذراصبترتلا بوجويانلقاذاف بيترتلا
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 تر دقو هتيصان ىلع حسمهناىوراموهو مالدا|هيلعىنا!نايدبان ذخأو حسملا مساهيلع عقيم لقأ ب جواف نيقيااب ىبفاشلاو 'باعيتسالا

 ملجرأو) سأرلا عب ربةيصاخلا

 ىلا مكيدبأو م هوجو
 ىلا كلجرأو قفارملا
 كسؤرباوحسماو نيرعكلا

 ريخأتااو مدقتلا ىلع

 ىلع فاعلاب رملاب مهريغ

 ن* لجرالا نال سؤرلا
 ةنالثلا ءاضعالا ني

 ءاملا بصب لسغت ةلوسغملا

 ةقافما تااكف اينلع

 هنع ىبهملا فارسالل

 حودسمملا ىلع تفطعف

 ىلعهينيل نكلو حسفلال

 بصق داصتقالا بوجو

 ىلا لبقو اهيلع هاملا
 ةباغلاب ءىف نيبعكلا

 اهبسحناظ نا ةطامأ

 بر تل حسملانالةحوسم

 ىلاقو ةعيرمكلا ىف ةياغدل

 ةرور# اهنا مولا 'عماج

 ىنلا نأ حصدقو راوجلل
 ام .وق ىأ أر مالسلا هيلع

 لاقف مهاجر أ ىلع نودعسع

 رانلا نم باقعالل لبو

 نت ماعام هللاوءاطع نعو

 لوسر تاحصدأ نما دحأ

 لسو هيلع ةللا ىلص هلبا

 ءاضعالا هله لسغب

 ىتااحاسوالا نماهرهطمل

 اريثكو دبتاهنالاهب لصتت
 نلاعنةناةيد د ال

 ىنإك ةمدخلا ف رك أناك-ف مظعتا ىلا برقأخاسوالا نمارهطتمهيدد نيب مايقلاو

 (13) اول سغاف ىنعااو صفجو ىلع وعفانو ناش بصنااب ( نيبعكتلاىلا

 لاخداب الهناىرهاظلادواد نب رككىل أورفز وىع_شلاو كالام نعل_ةنول_سغلا ىف نيتؤراالاخدا |

 اوإسغاف لجوز ءهللالوق نعل هس دقو كلام نعلفنو ىربطلارب رج نباهراتخاو لسغا| ىف ناقفرملا ْ

 اذهباعصأ ةج وامهزواجيال لسغلا ىفنيقفرملا غابب نأهب سمآىذلا لاقف قفارملا ىلا ى<بديأو كهوجو
 ليالاىلا مايصاا اومن أمت ىلاعتهلوق ىفاكهنعاجر اخ نوكي محل ةباغ لعام وةباغااءاهتنالىلا ةلك نالوقلا

 ىن.عانهىلا ةماكن ا روه+لاةةوءوضولا ىف نيقفرملا لسغبجالن أب جوةدودحلا ف لخ دنال دا نالو
 ثيدح نم حصامةنسلا نمهدضعي و ؟لاومأ عمىأ لاو مأى لا مهاومأ اولك أتالو ىلاعتهلوق هنمو عم
 ةحاعرسلا هدب مد ضعلا ف عرشأىتح ىنعلا لغم ءوضولا خ.ساف ههجول_سغفاضوت هناةري ره ىأ

 ةمدقتملاة لا نع باوجلاوأض وتب ناك ل سهيلعةللا ىل_دةللالوسرتيأراذكعلاق مثدضعلا ىف عرشأ

 سنج نم نك,لاذاوديلا سنج نم قفرملانالةبالاهذهىفاك هيف لخددودحلا سنج نه ناك اذا دما نأ

 هيفّلخ ديالف ليلا سنجريغ نمراهنلا نالليالاىلا مايصاا اومتأمث ىلاعتهلوق ىفاك «يفل_خ ديا دودحلا
 سأرلا نمدحسم ب<ىذلاردقىفءاساعلا فاتخا (مكسؤرباوحسااوإ ىلاعتهلوق ثاثلا ضرفلا ُ

 لاقوهرثك حسم بج هنأ هنعىرخالا ةياورلاو دجأ نع نيتياورلاىدحاوهو هعيج حسم بحب كلاملاقف
 حسم بجاولا ىفاشلالاقوهنم عباصأةثالثر دق حمسم بج هنع ىرخأةياور فو هعب رحيسم بحب ةفينحوبأ
 قفامامدهؤإع عسل هيعوتس« و هضعب جمامو سأأ ارب حسملا قاصلادارااو حمسملا مسا هيلع قاطنيام

 هيلع عقيام حسم بجواف نيقيلاب ىفاشلا ذخأو باعيتسالا بجواف طايتتحالاب كلام فخ أف سأرلاب مسملا

 أضوت لسوهيلعهللا ىل_دىنلا نأ ةبعشنبةريغلا نعىوراموهو ةنسلانايدب ةفينحوب أ ذخأو حسملا مسا
 ىلاعتهلوق عبارلا ضرفلا و سأرلا عب ربةيصانلار دقو هياع قفتم نيفخلاو ةمامعلا ىلعو هدي هانب حسف

 نعىورف لسغلاوأ حسملا نياجرلا ضرف لهو هلا اذه ىنءاملعلافاتخا (نيبعكتلا ىلا <لجرأو)

 لزنلاقهنأ سن أ نع ىورب واضيأةداتق نع كلذىوري وناتح سو ناّلسغ ءوضولالاق هنأ سامعنا
 هنأ ىعشلا نعو حسم اامويفل زنا لسغنيلجرلا ف سللاقةمركع نعو لسغلابةنسلاو حسملابنآرقلا

 لمهأحسملاهيلعناك امومميتلاه يلع لءج لسغلاهيلعناك امنأ ىرتالأ نيلجرلا ىلع حسااوهام لاق
 نفنيعباتلاو ةباحصلا نم ءاماعلاروهجلاقو حسسملا نياجرلا ف بجاولا نأ ةعيشا| نةيمامالا به ذمو

 لاقو امهنبب عملا ب <ىرهاظلادوادلاقو لسغلا وه نيلجرلا ض رف نأ مهماصصأو ةعب رالاةمالاو مهد عب

 فالتخافالتخالا اذهببسو عسملاو لسغلا نيب ربخ فلكم ا ىربطل ارب رج نب دمخو ىرصبلا نسما
 ىلعافطع ماللا سّدفب لج ر أو مصاع نعصفحو ىئاسكلاو ىماعنءاو مفانأر قف فرحلا اذهىف ءارقلا

 مكلجرأو قفارملا ىلا كيدي أو كهوجو اول سغاف ىنعملان وكي و ميدقتلاهانعم ىذلا رخل نم نوكيف لسغلا
 اهحسم نودلجرالا ل غب هدابعهللا يمألامنا ةءارقلاهذهباحصأ لاقو مسؤرباوحسماو نيبعكلا ىلا

 ةزجوورمعوبأو ريثكن بار قو مهدعب نف نيعباتلاو هباضصأو لسو هيلعهللا لص ىنلا لعفاضي أ هيلعل دب و
 ىلع فطعهنالر هاظاهيف ىنعملاف بصنلاةءارقامأ حسملا ىلعافطع ماللارسسكب كلج ر أو مصاع نعركب وبأو

 دةفرسسكلا ةءارقامأو فلاخ نملوق هيف حدقيالو روه+لأ ب هذم ىلع نيلجرلا لسغبوجول لوسغملا

 اوفاتتتا
 فوشكمةالصلا نم لضف أ ممعتمةالّصلا ناوهباينث نسحأ ىف لجرلا ىلصي نأ كوالا نا ليقا ذهو كلما ىدب نيب موقي نأدار اذا دهاشلا

 ميظعتلا ىف غلب أكلذ نامل سأرلا



 ناتدرأ اذاىأن رفلات أر فاذافهلوقك ةالصلاىلامايقلا متدرأاذا أ ( مكهوجواواسغافةواصاا ىلا متقاذااونمآن بذلااهمأابنب رساخلا
 ايلطاموني ةسالا ببسلا ماقم (:58) ببسملا يقافةدارالا نعببسم لعفلا نال لعفلاب لعفلا ةدارا نعربءف نآر هلا قت

 5 . 5 5 1 1 ب 2 290101000 < [| ١. نبدن اكهوحنو زاحالل |1200 4 101 م 21 1 1 74 رد جلال
 ل ا هاب عسودتب ىتتلبق تول لبق نماوباا نا قيال دال را

 20 ىلاعت هلوقه]ثموةالص اىلا مايقلامدرأ اذا ىنعي (ةواصلاىلا متقاذا اونمانيذلااهماا) لجوزعهلوق هم

 رجناذترجئااذامالكبلا نمهلثمو هللابنعتسافنآرقلاةءارق تدرأ اذا ىأ هتلابذعتساف نآرقلا تأرق اذاف

 دوادبهذموةبآلارهاظوهوةالص لك دن ءءوضولا ب وجو ىضتةبلوقلااذهوةراحتلا تدر اذا ىأزبلا ىف
 بيجأو دحاوءوضوبت اوم هةدع“ىزجهنا ىلا ,هدعب نف ةباحصلا نمءاماعلاروهج بهذو ىرداظا

 دحأ اذهوهياعىنعملاةلالدل كلذ فذفر هطرب غىلع متن أوةال_صا| ىلا متقاذا ىنعملانإبةبآلارهاظ نع
 ءوضوب تاولص عب رأنإب قدنحلا موب عج لسوهيلعهللا لص ىننلا نالوادجريثكوهونآرقلا تاراصتخا

 ًاضوتي ىتح ثدحأ ذا كد اةالصهنلا لبق. ال !سوهيلعهللا ىل هللا لوسرلاة لاق ةرب رهىبأ نعو دحاو

 ىلا ماق نم ب دن بدن ىمأوه ليقو مونلا نءةال_دلا ىلا متقاذاةبآلا ىنعم فل يقو نيحيحصاا ىف هاجرخأ
 ملسوهيلعهنلا ىلصةللا لوس رن أر مع نبا نعىورامهيلعلدد ورهط ىلءناكن اود راهطاطد دحين أةالصاا

 هللالوسرىلاهّللا نم مالعا اذه ليقو ىذمرتلا« جرن تانسحريةعهلُنلا بتكرهط ىلعأضوت نملاق
 نا نعىورامهيلعلدب ولام الا نماهريغنودةالصاا ىلا ماقاذا الا هيلعءوذوال نأ ل سو هيل عننا ىلص

 لاقفءوضوب كيتأنالأاولاقف ماعطهيلامدقفءالخما نماموب ج رس إ_سو هياعةنلا ىلصهللالوسر نأ سابع

 ءوضولا ضورفوةبآلا نعم فرات اوهلوالا لوقو مسمهجرش أ ةالما|ىلا تقااذا ءوضولاب ترمأا منا
 ىلع ىفاشلا ل دتساو( مكهوجو اول فاف) ىلاعتهلوقوهو هجولا لسغلوالا و ةعب رأةبالاهذهىفةروكذملا

 اواي ونمنوكن أب ح هب رومام لكودت رومامءوضولا ن آهن و ةنالاه دع ةجولا لسع دتعتيتلا

 امتاوتاينلابلامجالاافالاق إ_سوهيلعةثلا ىلصىبنلا نأباطخلا نب رعثيد> نم نيحيحصلاف ىور

 نءهناوهب رومامءوذولاناانلةاماواب ونمنوكي نأ بيف لامع الا نمءوضولاو ىونامى سما لكسا

 ىتموةصلاهل |ةينلا نعةرابع صالخالاو نيدلاهل نيداخم هللا او ديعيلالااو م امو ىلاعت هلوقا نيدلا لاسعأ

 وبأل د ساواريتعم ىلاعتهللا ىلا اهم بر قت ىلا لاسعالا عيج ىفةينلا لص ناك ةريتعمةصااخلا ةينلا تناك

 بجو أى لاعت هللا نالءوضولا ةحصااطرمث تسيل ةينل | نالاق ةبآلاهذهمءوضولا ىف ةينلا بوجو مدها ةفينح
 صنلا ىلع ةداي زلاو صنلا ىلعةداي زةينلا باحيافاهيف ةينا بجو لو ةبآلاهذهىفةعب رالاءاضعالا ل_سغ
 ةلالدبءوضولا ىفةينلا انبجوأاهناانابه_:ع ب يجأو زئاجريغ سايب ود>اولاربخ نآرقلا سنو خسن
 ىلا سأرلارعش تبانم نفهجولا دحامأو نب دلاهل نيصا هدا او ديعيلالااو ىعأامو ىلاعتهلوقوهو نآرقلا

 ءوضولا فهجولا عيج لسغ بف ةهجاوملا نمذوخامهنالاضرعنذالا ىلا نذالا نموالوط نقذلا ىسهننم

 ةثك تناك ناوةقفنعلاو براشااو نب راذعلاو نينيعلا ب ادهأو نيبجاحلاتحتام ىلاءاملالاصء|س< و
 ةفيفحلةي>ءالا تام لسغبحب واهتام لسغ بالا تحت نمةرمشبلا ىرتال ةثك تناك نانا

 بحجالةفينحوبألاقهب وامهدحأ نالوقديف نقذلا نءةيحالا نملزنامرهاظ ىلعءاملارا سما بحي لهو

 د> نعلزانلارعشلا مح كالذكف حسملا ف سأزلا ك>«مكح نوكي الس أرلا د نغلزانلار عشلا نال

 لخدتفةهجاوملا نمذوخام هجولانالهرهاظ ىلءءاملارارماب<.قىناثلا لوقلا ووإ_سغبحالهجولا

 ميديأ اواسغاوىنعي (قفارملا ىلا ىبديأو) ىلاعتهلوق املا ضرفلا © هجولا كح ىفةيحالا عيج

 ىذلا ءازملا ظفلب ءازلا

 هردقنو هنع بسمو»

 نبانع نوثدحم متو

 ام-منع هللا ىذر سابع
 ليلد هلال مونلا نموأ

 هلبال اوسر ناكو ثدحلا

 لس .وهيلع هللا ىل_ص

 لكل نؤضونتي ةباحصلاو
 ءوضولا ناك ل يقوةالص

 لوأابجاو ةالص لكل

 يدب أو) سن مث ضرفام
 ىنعم ديفت ىلا (قفارملا ىلا
 اطو خدامافاةلطمةباغلا

 اهجورخو مكمل لا ىف

 افلبادلا عمر ودب سماق

 جو رخلا ىلع للدهيف
 نال ةريسم ىلا ةرظنو

 راظنالا ةل-ع راسعالا

 لوزت ةريساادوجوب و

 هبقةرمسملات ا>دولوةلعلا

 نيتلاغا ىفارظنم ناك-ا

 كلدكو ارو اشعل

 ولل يللا ىلا مايصلا اومنأ
 لاصولاس جوال يللا لخد

 لوخدلا ىلعل لد هيفاممو

 نم نآرقلا تظفح كلوق
 مالكلان الهر ىلاهلوأ

 هلك أ ارقلا ظفل قوسسم

 ئم ىلاعتهلوق هنمو

 هيف ل يادال قفارملاىلاهلوقو هل دب ن ريغ نم سدقملا تيب ىلاهب ىرسيال مالسلا هيلعهنإب لعلا ع وقول ىصقالا دحيم ىلا مارا دج
 مسوهيلعهللا ىلص ىنلا نعواهالخ دب لف نقيتملابدوادورف زذخأو لسغلا فا طوخ دب امك طايتحالاب روهجلا ذخاف نب مالا دح أ ىلع

 نيقفرملا ىلع ءاملاربدب ناكهنا



0 
 ا انلاةحابانا كالذرك ذىفةدئافلا نا ل_قوادحئابذ نم مهمعطن نأ

 ىلاعتلاقمت © نيعونلا نيب زييغلا ىلعاويبنت كلذ ىلامت هتنارك ذمرجال نيبناملا نمةلصاح تناكنابذلا
 نءوليللا|ذهىفةنمؤالاةمالا ل دهاللوقلا|ذه ىلعفرئارا نهدها# لاق (تانمؤملا نم تانصخ او)

 اذه ىلعف فئافعل|تانصلا سابع نب لاقوة رش! لوط مدعو تنعاا فو نيطرمث؛هزاجأ نهحاكن زاجأ

 ىوراهتب وتتنحوتاناذااهحاكت ءاماعلا حابأو لياحتلا اذه ىف لخ دن ملا تالة ازلا حاكن لحاللوقلا

 رك دفر مع ىناف تيغب دق ىف كحضف أن أى ذخ أ ىناتلافف هتخأجو زينأدار الجر ناباهش نبقراط
 (تانمؤملا نمتا:صحناو)

 فئاف_لاوأ رئارللا ىه

 وأرئارخلا نهورك ذلبتانصىلاصخامنا ل-قواهجوزفلاق ىلبلاق تباتد_قسيلأ لاقفاهنمهل كلذ | ةحصاط رشناذه شلو
 تانصحلاو) ىلاعتهلوقوق نيفرطلا نملصالاميركداولا نإ وكياءاسنل ار يخت ىلع ني: ءؤملاثحيل فئافعلا || بابصس اللوه لب حاكذلا
 ن.الاقىراصنلاو دوهبلا باتكلا لهأ نءتانصحلا ل لحأ اوىنعي(مكلبق نمباتكتلااوتوأ نيذلا نم || نمءامالاحاكن حصرهنال
 لهأ نمبئاف_ءاادب رب كاحضلاو ىىخنلاو ىع_ثااو نسملا لاق وباةكدلالهأ نمرئاراا ىنعيسايع ريغ حاكنو تاماس.ملا

 اهقحىف عمتجاهناللاق ىفاشلا بهذم وه وةيباتكسلاةمالإب ج وزتلازو<ال سامع نبالوق ىل_هف باتكلا ||[ ثعب نهصيصخو فئافعلا

 بهذموهوةيباتكتلاةمالاب جو زيلازوحهقفاو نمو نسحلالوق ىلعو قرلاورفكلاناصقنلا نمناعون || مهفطنل نينمملاريخت ىلع

 جو زئلازاوج ىلاءاهةفلاروهج بهذ ةلّكسملا هذه كح ىفءاماعلا فاتخا اوةبالاهذهموءعل ةفينئحىلأ || تابيطلا ىلعف «وطءموهو

 ةينارصصذ ىهوهناسأ ىلع:_دفارفلا تنب ةلئان جو زتنافع نب ناهعن ا ىور ىراصتلاودووملا نم تايمذلاب فو ذحرلاوأدتيموأ

 اوحكنتالو ىلا هتهلوقب جتحب و كلذ ةيهاركر معن نءىور وةيدوهيج وزت هللا ديبعنبة>اطناو ,| تانمؤملا ن ءتانصحل او ىأ
 الوهلوق نعروه+لباجأو ىسعاهم رناا طوق نم مظءعأكرش معأالل اوه ناكو ندوب د تاكرشملا || نمتانصغلاو) ملل
 نم محو باكا لهأ نم تانصحلا ى اهتهنلا حاباف ةبآلاد ذهب صخ ماعناب نمؤِب ىتح اكرم لا اوحتكسن || نم نمباتكلا اوتوأ نيذلا
 لهأ نمتايب رخلاوتايمذلاب جي وزتلازو< نسحلاو سيسملا نب ديع_سلاقو كر هلال ها نم نهاوس تايباكلارئارحا ىه( لبق

 كلذ نابءاماعلا روهج باجأ وك-ابق نمباتكلا اونوأنيذلا نمتانص#لاو ىلاعتهلوق مومعل باتكلا تايباتككلا مئاغلاوأ
 نونموانل لحت نم باّكلا له ًاءاسن نمسابعنب|لاقباتكلا لهأ نمت ايب را نودتايمذلب صوصخم || نهومتيت ١ اذا)

 نهوقيطعأ ( نهروجأ

 ريغ نينصخ ) نهروهم
 ريغنيجوزنم ( نيام

 ىذحتم الو) نيناز

 ندخلاو ىءادص(نادخأ

 قالا دلال عقب

 له مهمدارملاو نورغاص مهودب نعةي زا اوطع. ىتح هلوقىلا هللا, نونمؤيبال نيذلااولناق أر قوانل لحتال نم
 وهو نهروهم ىنعب( نهروجأ نهومتيت  اذا) فاعتهلوقوق باتكعلا لهأ نمبرحلا لهأ نودةمذلا

 ىدذختمالو) نيناز ريغ وزتلاب نيففعتم ىنعي ( نيف ا سريغنيندح) ةأرما جوزلاهلذبي ىذلا ضوعلا
 هلنا مسد دحو اهب رحف.ةةيدصهسفالاهذح اوهتن داخو اهم داخ دق ةدحاو ىغب نبدرفنمالو ىنعي( نادخأ

 دقعب جي وزنااوهو ناص-الا ةهج ىلعه)- أو ن د اوهو ىبب دصلاذاختاوانزلاوهو حافسلا ةهج ىلع عاجلا
 امو إسو هيلعهللا ىلهد# ةوبنود ديحوت نمهيةثلا ىمأ امدح نمو نعي (ناميالإ رفكي نمو) حي

 ايندلافرسخو باخواين دلا فهل ع ناكىذلا هل ع باو لطب دقف ىنعي (هلبع طيح دقف ) هللا دنع نمهب ءاج (قكال رفكي نمد)

 نأانلرك ذةداتقلاقو رسسخو باخ دقفهفيلاكتو نامالا عئارسشب رفك,نموةبآلا ىنعم ف ليقوت رخآلاو || لح اامومالسالا عئارمشب

 تايباتكلا حاكن ىلاعتةنلا حابأا لل يقو نب رساخلا نمةرخآلا فوهومإ_.عطبح د_ةفناميالب رفكي ةرحالا فوهوهإ+ ) لطب
 جي وزت نا ىنعملاو ةبالاهذهةنلالزئافانج وزتنينمؤمال حم ملاناعأىذردقهللانأالول نونياهف ناق ن*

 ةايضفاين دلا ف طتاد> ناو ب اتكحلا لهأ نا ليقو رفكللا نم نهجرح ىذلاب سيل نهابا نيمسملا

 , ةوبندجيوهللاب رفك م نال ةرخالا فوط لصاح ريغ كلذ نأالامهئاسن حاكسن و مهحتابذ ةدحاياب

 ن.ةرخآلا فوهو) مدقتملاو| ع طبحو هللاب رفك د-ةفهللالرنأ ام ئثب د_دخوأ هللا ل>ًاام مرحرأ



 ا ال لولا ظ
 || ىلاعتهلوةكوهفةدئاز نم ليقو مدلاوث رفا نود محالاوهو ديصلا ضءب لك ألح امنا هنال ضيعبتال

 ناو ّنلاممس لقف كراج تاسرأاذا ىنعي سابع نبا لاق ( هيلعفللا ماو رك ذاو) رمثأاذاهرمك نماواك

0 
 ىل-عن مشل أ ىنعي لكالا ىلا !دئاعربمضلا نوك نأ ل مت<لمقوهنأك ذمتكردأاذاهيلعشااومس ىنءملاو مكيلع نكسمأم ءعدكسمأام ىلا رب || ل لاتصال تيرا ا و

 ةحيبذلادنءو حراوجلالاسراد_:ءاطرشةيمستلا نوكت اذه ىلعف لك الا دنعهياعةنلا مننا اورك ذاو
 هياعهللا مسارك ذي لا متاواك أتالوهلوق دنع ماعنالاةروسىفةل _سلاهذهنايب قأيسو 4 لك الادنعو

 اذاىنعي (باسحلاعي رسةللانا) مكياعمرحو كل لح ايف ىنعيةئلاةفلاخناورذ-او ىنعي(للااوقتاو)

 3 لحأ مو.لا) لجوزءهلوق و هنعهاهناملعفود صف لاخ نافي وح هيففةمايقلا مويهدايع بساح

 نالمتح واهنعمتاًاس ىت !تابيطلا ل لحأ مويلا لاق هناك ديك ًاتالتاييطلالال-اررك امتا (تابيطلا
 نماورفك نيذلا سئ, مو.لاهلوقىفهرك ذمدق:ىذلامو.لاوأةبآلاهذه ه.ؤتازنأىذلا مويلا موياابدارب
 ميد مل تاك أمويلالاقىلاعتهنا كلا |ذهرك ذنمضرغلانو بو كني دك تلك أمويلا نيد
 سيل ليقو تابيطالالح إب ةمسعنلا ملأ كل ذك-ف ةمعنلا متأو نبدلا لك أ مهنا نيبف ىتمعن يلع تممنأو

 ىلاعتهلوقوه ةمدقتملاةبآلا ف تابيطلا ىنعم فوم وبلا كلذ ىفمالكلامدقتدقوانيعماموي مويلايدارملا
 لخد نمو ىراصتلاودووبلا مه وك لح باكلا لهأ حئايذ و ىنعي ( كل لح باكل ااونوأ نيذلا ماعط 9

 هللا ىل_-د ونلا ثعبم داعب مهنيد ىف ل خد نماماف ل_سوهياعهنلا ىلد ىبنلا ثءب« لبق مالارئاس نم مهنيدف

 اذ نم لك ًاتاللاق بااط ىنأن/ ىلع نعىور هتصيذ لح الف باغت ىن نم برءلاورمص :ةموهو ملسوهيلع

 بهذدمودو«_سمنبالاقهب و را برشبالاةينارمصنلا نم ئثب اوكسملمهناف بلغت ىنب برعلا ىراصأ

 اذاهيلع اوم_سو ىنعم

 اد هلاك د م'كردأ

 ىأح راوجلا نم مهءاعام

 ةلاير | دنع هياعاومس
 اورذحاو (هّللا اوقئاو)

 هلو اذهىف هرمأ ةفلا |

 (باسحلا عي رسهللانا)

 ملاعق ىلع ميساحمهنا

 كيل هلم د هعدلل الو
 م-!لحأ)نآلا(مويلا)
 اديك أتهررك (تابيطلا

 اوتوأ نيذلاماعطو) ةنلل
 ىأ (مللح باتكلا

 ةمعطالارئاسنال .هحنابذ ٌحتابذ نع سامع نبا لثسهتحبب ذل ال هناف نارقلا لوزن دعب باّتكلا لهأنبدفلخد نءناىفاشلا

 ةإلإب اهلح صدخمال ح اب رىبأ نبءاطعو ن_سملالوقاذهو م مئمهناف #ممط تي نهوأرقم هبساياللاقق برعلا ىراصت

 الف (مط لح مكماعطو) دجأ نع نيت,اورلا ىدحاو كلامو ةفيد> ىلأ ب هذموه وداجو كهلااو ىرهزلاو ةداتق وة.ركعوىبعشلاو | '

 مهومعطتن كيلع حانج | كرعم وم كرشلا ل هأرئاسو سوجلا مئبذ ب رحت ىلءاوعجأو ىىفاشلا بهذم لم ىرخالا ةباورلاو ظ

 ميلعامارح ناكولهنال | نال ةماخ مهحئابذ باكل اونوأ نبذلا ماعطبدارملان أ ىلءاوعجأو هل بات.ك النمو مانصالاةدبعوبرعلا | ٠
 مط غاسامل نينمؤملاماعط أ ناكلا لهأباهصيصختا قبيالفمطتراصنأدعب وباكلالهالتناكن ا لبقةلاح ىبهف حئابذلا ىوسام

 مهماعطا | ءاعطاارئاسن الو ىلوأ هيلعةبآلاهلهلمف جئايذلاوديصلا مح نايب ىفةبآلاهذهلبقامنالوةدئاف
 دارملا نأ ىلع ل درك ذلاب باتكلا لهأ صخامافةاك ذلا فاتح .ءاو هريغوأ ىلاتتك نههالون نع فلتخمال
 وهو كلذ لحالر عنب !لاقف هللا مسا اربغ ىلع قارمدن راىد وم جذولاوف ءاماعلا فاتخا اومهحتابذ مهماعطل

 لحل اقف حميسملا مسإب عيذي ىفارصنا نعءاطعو ىعشلا لكس لح هنا ىلا للا لهأرثك أب هذوةعبب رلوق

 حئابذ ةحابا تضتقاةبآلا هذه نا موق مع .ز دقو ثا هللاو-أ د قف لكسف كن: ءباغاذاو لك ًاتالف عمستتنأو
 هللا مسارك ذيملا هياولك أتالوىلاعتهلوقل اخساناذه نوكيف هللا مساريغاورك ذ ناواقلطم باتكتلا لهأ
 نافا ذه ىلءمه سم لمحيف يذلا دنعهللا نو رك ذيم_منالصالا نال خسن الو كا ذك ىمالا سياو هع

 انحئابذ نا ىنعي( مطل مكماعطو) ىلاعتهلوقو و خسنالهجوالو لك ان هللا مساريغىلعاو<ذ مهناانقيت

 مماعط نم مهومعطت نأ مالح ودهانعم جاجزلا لاقو انتِ رشب نو ,طاخ مهنا ىلع ل دب اذهو لال> مط

 ىلاعت هللا مرح نأ عنتجالهنال مهبل ال مهاياانم اعطا ىلاد وسب لياختتلا نأ ساو نب ومال باطخلا لءخ

 هذهنادب فأي سوهلوق 3

 املضرءتل خلا ةلث#_ىلا

 ةينآلاةبالادنعانه هرك ذ

 ها ماعنالا ةروسس ىف

 4 >2: >تصم



 اواكفاهباوجو ةيطرشثام لعجتوأ فاضل اف دق متءاعامديصوتابيطلا ا ل-أكأ (1") تابيطلا ىلعفطع( متءاعامو)

 ىأ ( حراوجلا نم
 عابس نه ديصال بساوكلا

 باكلاك ربطلاو متاوبلا

 رةصلاو باقعااو دهفااو

 ليقو نيهاشلاو ىزابلاو

 طرت_.ثدف ةحارلا نمىه

 (نيبلكم) حرخلا لحلل

 هدهد دئافو متءاع نم لاح

 اهنع ىنغتسا هنأ عم لاخلا

 معي نم نوكينأ متماعب
 باك لابافوصوم حراوجلا
 حراوجلا ب دؤم باكملاو

 باكلا نم قدشماهملعمو
 بالكلاىفبداتلا نال

 هظفا نءقةشافرثك 1

 نالوا تسحق هرتكل

 هنمو املك ىمسإ عبسلا

 هيلع طلس مهلا ثيدحلا
 دسالاهلك افك الك نِمابلك

 وأ لاح ( نهنوهعت ١
 هيفوهل مضو الو فانئتسا
 ذخا لكىلع نا ىلع ليلد

 ندالا هن ا نااشع

 نم مف ةيارد مه رخأ

 عيض دق نقت.ريغ نءذخا

 ءاقتأ دنع ضعو همانأ

 ام ) هل_ءانأ ريراحتلا
 بياكشاا نم ( هللا كماع
 (مكيلع نكس «اولكف)
 نا هبحاص ىلع كاسمالا

 همك |نافدتم لك نذل

 دينصناك اذا لك دي
 ىزابلاديصاماق هوو بلك

 دقو همرح اله لك اف هوحنو

 قريمضلاوهعذوم ففرع

 تراشأ ديزوب أ لاقواطخ درصلا لع لكلا تدلشأسانلالوق وحاحصا| ىف لاق تيلشأ اذاهلوق م

 درو نأريغ نمةذاتسنو برعلا هب يطتستام لكتابيطلا ليقو ل_جوزءهندا مسا ىلع يذام ىنعي تايمطلا

 نءةليجلاق الخالاو ةءورملال هاب ذاذلسالاو ةباطتسالا ىفةربعلا نأ ملعاوةنس وأب انك نم صن هع رحتي

 تاييطلا مطل حبو ىلاعتهلوقا مهبةربعالف تاناويملا عيج لك أن وبيطتسي مهنم ةيدابلا لهأ ناف برعلا
 نه مرح ولله اهفاصن ةيركللا|ةبآلاه ذه تراصف باطتسم ريغ ثيبحخلا ناف ثئابملا .مياعمرحو

 رك ذفذخ حراوجلا نم متءاعامديص لحأو ىنعي (نيباكم حراوجلا نم متءاعامو) ىلاهتدل وقد ةمعظالا

 حراوجلا نم مهءاعاموهلوق زا ليقو ديصاا نءاولأس مهمالوهيلع قابلاةلالدل الكا فدا موه ديصا|
 عج حراو+او رامضاريغ نم مالكا ىنعمحصالوقلا| ذه ىلعو يلع نكسمأ ام اواكفهربخ مالك ءادتبا
 نيهاشلاو باقءلاورقصلاو ىزابااو باكلاورغلاو دهفلاكريطااو عام_سلا نهب ساوكساا| ىهو ةحراج

 تيمسليقو هك اسءاد: ءديصا|حرجتاهمال رجلا نمحراوج تيمس ميلعتلا لب با ربطلا نم قشابلاو

 نيذلاوىلاعت هلوقهنموبدتك ١اذاحرتجاو حرج نمبساوكلا حراو+لاو ب سكتناهنالحراوج

 باكملاو نيماعم ىنعي نيباكم مجستك ١ىأراهنلاب متحرجام ملعب وهلوقواوم.ستك !ىنعي تائيسلا او -رتجا
 باكسلا نم مسالا |اذههل قتشاا.:اواهءاعمو حراوجلا بدؤموهليقو ديصلا ىنع بالكلاىرغي ىذلاوه

 ام) دايطصالاحراوجلا نوماغت ىنعي (نونوهعن) حراو+لا نمهريغ نم ميلعتلا ىلااجاي اراك ًاهنال
 ةفصوةهعم نكملامةحراج ديصزوجالهنا ىلءليادةبآلا ىف هللا <ماع ىذلا علا نم ىنعي, (هللا كاع
 تاشتساديصا|ىلعتياشأ اذاسدنااهمرومأاهبف دجوبنإب كلذو ديصاةحراج لعب لجرلان اوه مياعتلا
 هينحناوهدارأاذا هنمرفن النا اهنموأيشه:ملك أنو او تكسم أ د_يصلا تذخ ا اذاو ترجزن | ترجزاذاو

 اهياتق لحيهناف تا سم ثالثاهاقاوةءاعمتناكارا ىماهنم كلذ دجواذاف حر اوجلا عمج مماءتوها ذهفهاعداذا
 موقاناتاقف لسوهيلعتللا ىلص للا لور تا سلاق متاح نبى دع نع (ق) اهبحاصلا راب تحرجاذا
 لك اينأالا كيلع كم امن لكف هياعهتلا مسا ترك ذورلعملا كباكتلسرأ اذا لاقف بالكس هذهب ديصن
 نكسمافاهياعهتلا مسارك ذيرلاب الك طلاخ ناوه سفن ىلع سأ ان انوك<ن أ ف اخى اذ لك ًانالف باكلا

 ديص نعهتلأسو لتقاهيأ ىردنال كن افةياور ىفوهريغىل ءمست لو كباكىلعتيمسامناف لك أتالف ناتقو
 هتدجوفديدا|تيمراذاو لك انالفذيقوهناف لّقفهضرعب تبصأ اذاو لكفددحب تبصأ اذا لاقف ضارعملا
 تنخأاذااهفءاماعلا فاتخاو لك ًاتالفءاملا ف مقوناف لك_ف كل.هسرثأالاهب سيان يموب وأ مويدعب
 لوقوهو سابع نبا نعكلذ ىوريو«؟ رحت ىلا علا لهأرثك أب هذفأيش هنمتاك أو ديصابالكلا
 هياعلدبو ىفاشلاىلوةحصأوهو ىأرلا باحصأو كرابملانباو ىروئلا لاقهب وىعشااو سوا طوءاطع

 كلذ ىوربهلك أ ىف مه-طعب صخروهسفأ ىلع كسم ا ماف لك اتالفلك ناو ملسوءيلعهللا ىلههلوق
 لوسرلاق لاق ىنثدا ةيلعثىبأ نعىوراملكلاملاقهب و صاقو ىنأ نبدعسو ىسرافلا ناماسور مع نبا نع
 وبا هجرخأهنم لك أن او لك ف هللا مست رك ذو كبلكتاسرأ ذا باكا ديد ىف ل سو هيلع للا ىلصةنلا

 لحالهناف لتقو ذخاف هبحاصلاسراريغب جرخاذا معملاوأا دوصت ذخأ ذا حراوجلا ن.رلعملا اريغام ا ودواد

 باتكل هأ موق ضرابانا هللا لو سراي تلق لاق ىنسإل !ةبلع: ىلأ نع (ق) لحيف هحذيف ايحهكردينأأالا
 امالاقىل صياف معلا ىاكب و سياىذلا لاكي ل ا ا ا ديط ص رابومهتن ىف لك انفأ

 اهيفاواكو اهولسءافاهربخاو دحت لناواهيفاواك انالفاهريغ متدج و ناف باتكسلا لهأةين ن٠ ترك ذام
 امو لكسف هيلعهنلا مما ترك ذف لعمل كباك,ت دصامو لك ف هيلعهللامساترك ذف ك_سوقب تدصامو

 امهلوقىف نء تاخد (مكيلع نكسمأاماواك_ف ) ىلاغت هلوقو ف لكف هناك ذ تكرداذ لعملاريغ كلب تدص

 ميلا
 ححص,٠ »ا ءاعدلاءالشالاا ها هتيلشألاةيالوهبهتب رغأاذاهن داو ديصاب,ب كسلا ت دسوأ لاقي تيكسلا نب|لاقوهنوعد لكلا



 ا

 مهلقنو لاح ىلا لاح نم نينمؤملاهدابعو سو هيلع هللا ىلصهيبن فرصي لزي مل هنالةبآلاهذ-هلوزت لبق'

 مثبت مو هناجرد ىصق أ مهبغلب وهملاعمو نيدلا عئارتش مط لك أ ىتح اهنم ىلعأ ةبت سم ىلا ةبن ىص نم
 مثًاولاككلا ةباهن ىهواوم مويلاوهىتااةفصلاب ىنعياشي دمالسالا < لتيضر وةبالاهذ_ه ممل لزنأ

 هللا ىل_صةللالوسر تدي لاقدنلا ديعن' رباح نعد داس ىوغبلاىورهوقرافتالو هومزلافهيلعنآلا

 قالا نحو ءاخسلا الا هحلصي ناو ىسفنل هتيضترا نيداذه لج وزعفللا لاقل. ربج لاقلوقتي لسوهيلع

 ةمايقلا موي مهيد نبدلهأ لكل لشنأانل ارك ذلاقةداتق نعىربطلا ىوردوةبخصام امهءهومرك اذ

 مالسالاانأو مالسلا تن أب رايلوةيف مال_سالاء ىجىتحر يملا ىف هدعي وهلهأو هبا يشبيف ناميالااماف
 هذه (مثالفناجتمريغ ةصمت ىفرطضانخ) ىلاعتهلوقو و ىزجأموءلا كب وربقأ مويلا كايالوقيف
 تناكناو تامرحلا نأ ىن-ءملاواهمةإ_هتموىلاعت لا اهم .رحىتتلا معاطملا ف هرك ذم د ةناممامت نم ةبآلا

 نيمالكلا نيب عقو ضا رتعا اذه ىلا سف <ل ذ ىلاعندل اوق نمواهماارارطخالاةلاح ىف لحد قاهنأالا ةمرح

 نيدلا-ج نمثئابحلاهذهمب رحتنالمي رحتلا نعم نمهرك ذمد_-ةنام ديك ًاتهنم ضرغااو

 رخااببيصأو دهجأ ىأرطضا نفةبآلا ىنعموةللا دنع ىذرملاوهىذلا مالسالاو ةءاتلاةمعنلاو لماكلا
 نطبلاواخ ةصمخلاوةعاجم ىف ىنعية صمم ىفىلاءتهلوقوهوة يملا لك نم عانةمالاهعمهنكمي ال ىذلا

 ةتيملا لك أى لا رطضا نف ىنعماوهيلا فرح نمو أ مثا ىلا لئامريغىنمي مثال فن ايتمريغ عوجلا دن عءاذغلا نم
 ليقوقارءلاءاهقفلوق وهو عبشلا ق ةوفلك اينأوه ومال فناحتم ريغ لك ًايافةعاجملا ىف اه ريغ ىلاوأ

 ةتيملا نملك أنا ىنع, (محرروفغةنلاناف) زاخلاءاهقفلوقوهودصقم ىف ةيصعل ضر ءتمريغهانعم
 مفار ىلا نعم دنس ىربطلا ىور(مطلح اا ذام كنولئسي) لج وز ءهلوق 0 رارطخالاو عوجلالاحفف

 لاقةللالوسراب كلان ذأ دق لاقف ل_> دب مفكنذاف يلعن ذأت ب ٍْس .وهيلع هللا ىلص ىننلا ىلا لي ربج ءاجلاق

 ىلا تيهتت !ىت> تاعفف ةني.دملاب باكل كل تق ن أى ىماف عفاروب لاق باكيف ادب ل-خ دنالانكلو لجأ

 ىلماف هنري اف ملسوهيلعهّللا لص هللا لوسر ىلا تدج ماط ةجر هتكرتفاويلع حبني باك اهد_:عةأ ما

 هذه نمانل لحامةللا لوسراياولاقف لس .وه«يلعةللا ىلد هللا لوسر وا اًؤافهلتقف تاكلا ىلا تعجرف هلّقب

 ىفمفارابأ ثعب ل_سو هيلع هللا لص ىننلا ن|ةمركع نع ىورو نيباكم حراوجلا نم متءاعامو تابيطلا -

 حراو+لا نم متماعامو تابيطلا < لح, لق مطل حأاذام كنولئسي تازنفانا لحأ اذاماولا قف لسو هيلع

 نذأةبآلاهذه تازناماف ىوخبلالاقهحيمص ىف املا عفار ىبأ ثيدح جرتأو ىزودلا نبالاق نيباكم
 نع (ق) اهنههيف عفنالام كاسما نعىهنواوم عفتني ىتاا بالكلا ءانتقا ىف لسو هيلع هنلا ىلصكنلا لوسر

 باكاالا طاربق»إ ع نم موب لكف صقتني هنافاباكثل سمأ نم لسو هيلعهئلا ىلد هنا لوسرلاق لاق ةرب ره ىنأ
 ضرأالوةيشامالو ديص باك, سلابلكى تقا نملاق ملسو هيل عهتلا ىلصةنلا ل اوسرنأ للوةيشاموأ ثرح

 لهلهملا نبدي زومتاح نبىدعىفةبآلا هذهتازنريبج نبديعسلاقو موب لكناطاربق هربأ نم صقنيهناف

 ديصن موقاناةللالوسرايالاق ريادي ز ملسو هيلع هللا ىل_د هللا ل اوسرهامسىذلا ليخلادب زوهو نييئاطلا

 ريس تلا براس ىف حصا لوفلا!ذهو ىوغبلالاق آلاء ذه تازنفانل لح ذاف ةازيلابو بالكلاب

 النانا مهئاكلك املاو تابيطلا نمهلك أمط لح !ىذلاام دماي كبادص كل اسي ىنعي كنولم سي ىلاعتهلوقف

 لح "كمان مه لق ىنعي ( تام لح الذ ]) مكى نم مهياع الخ أدع[ طلق ع (تاسطلا < لح ]ذو ظل[ اولا دارا كلا ١

 21-7 ده

 رك ذبل صتم( رطضا نه )
 مكحلذ هوقو تامرح ا
 هيدك أ ضارتعا د

 هدءباماذكو مير ضلا ىنعم

 ثنابحلا هذهمب ري نال

 لماكسلا نيدل ةلج نم
 مالذسالاو ةماتلاةمعنلاو

 هريغ نوداضرلاب توءنملا

 رطضا نف هانعمو للملا نم

 ى) اهريغىلا اوأ ةتيملاىلا

 لاح ( ريغ)ةعاج (ةمت

 ىلا لئام (مال فاجتم)

 دس زواجتتم ريغىأ م

 (روفغ هللاناذ) قمرلا
 (محر) كلذب ذخاؤيال

 نودع روظلا ةحاإإ
 لاؤسلا ىف (كنولئسي)
 هداعب عفواذلف لوقلا ىنعم

 ليقدناك (مطلحأأاذام)

 مطلحأ اذامكلن واوقبإ

 انللحًا اذام لقيام او
 كنولئثس نالاولاق امل ةباكح

 مدقأ كل اوقك ةبيغااظفلب

 ناعفاللبةولو ناعفيلدن ز
 اذامواراوص ناكلانا ل>أو

 هربخمط لحأو ادتبم

 مطلحأ ئتىأ كلوقك

 نموط لحأأاذام هانعمو

 يل ني-- مناك معاطملا

 نءم-عملع مروح اممباع
 اولأس لك" املا تائيبخ

 لاقف اهنم مط لح اع

 (تابيطلا ملل >ألق)
 د انم تير سلال ا

 قه رح تايلام لكوه

 عاجاوأةنسوأهللا باتك

 سايقوأ



 هلوقل فرظ (مويلا)

 (عنب كل كاك
 مودع فوخ كتيفكن اب
 لوقباكمهيلع ترهظأو

 كلملانل لكمويلا كولملا
 هفاحانك نمانيفك ىأ

 سايقلانيناوقو مالسالا
 (ىتمعن كيلعتسمتأو)

 نينمآ اطوخدوةكم جتفب

 مهكحسانموة_.لهاجلا

 نم ملهنرتخالاح (انيد
 هناب تت ذآ اونايدالا نيب

 هدحو ىضرملا نيدلاوه

 رصعلا دعب ةعجلا مويىفةبآلاهذهتازن ( كتي دكل تاك أمويلا) لجوزعهلوق ف ىلةيشخلااوصاخأو
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 تكرب وقدن:ةفانلادضع تداكسف ءابضعلا هتقان ىل ءتافرعب فقاو )سو هيلعةنلا ىلص ىنااوةفرعموب ىف
 دوهملا نمل جر ءاجلاةباهش نبق راط نع (ق) ةرجهلا نمرسشءةنس عادولا دي ىف كلذو ىحولا لقتل
 مويلا كلذان ذختال دوهيلاريشعم تازئ ذيل عولاهنؤ رقت مكب انك ىف ةيآن ينمؤملا اريمأا,لاقف باطلا نب رمعىلا
 قارمتلاقفانيدمالسالا <ل تيضرو ىتمعن كيلعتسمتأو كني دعكل تلك أمويلا لاق ةنآى أف لاقا ديع
 موب ىفتافرعب م وهيا عهللا لصةلل|لوسر ىلع تزن هيف تازن ىذلا ناكمل او هيف تلزن ىذلا مويلا معال

 تمعأو هيد كل تلك ؟مويلا ارقهنأسابعنب نعوانلديعموب مويلا كلذ نأ ىلارمعراشأ ةعجلا
 لاقفاديعاهان ذتالانيلعةيآلاهذهتلزنول لاق ىدوهيهدنعو اني دمالسالا مل تيضرو ىتمعن مكيلع

 لاقبي رغنس> ثيد> لاق ىدمرتلاهجرخأ ةفرعموب وةعج موب ىف نيد يع موب ىف تازئاهناف سابع نب
 موس وجل ديعو ىراصنلل ديعودووبالديعوةفرعمويوةعج مويدايعأ ةسخ مويلا الذ ىف ناك سابعنب
 هللا لص ىنااهللاقفر مع ىبب ةبآلادذهتازئامل هنأ ىوروهدعب الوهلبق دحاو موب ىف للملا لهال دايعأ عمتجت
 لاقصقتن الا عيش لمكي مهناف لك ذاامافاننيد نمةداب زىفانك اناىناكب ألاقفرمعابكيكسيام لسوءهيلع

 هياعهثلا ىلصتامواموب نينا وا دح ااه دعب شاع ٍلسو هيلع ةننا ىلص هللا لوس ر ىن ةبآلا هذه تناكف تقدص
 نمةرمشعىدحاةنس حصالاوهوقليلةريشع ىتنثال ل بفولوالا عيب رنماتاخ نيتليلل نينثالا موب لسو

 ماكحالاو دو دحلاو ناسلاو ضار فلاب ىنعي فيد ؟ل تاك ؟مويلا ىلاعتهلوقف ةبالارب_بفن امأو ةرجطا
 لاقو سابع نب !لوق ىنعماذه ضئارفلا نم ئنالو مارحالو لالح ةبآلا هذه دعب لزنن لو مارداو لالحلاو

 ىلصهنلالوسرل مسوملاالخو كرشم كعمج حبل ثيحىأ ند كل تلك ًاىنعم ةداتقو رببج نب ديعس

 متيفك نابكودع نم مكستنم أو نايدالا ىلع <نيدترهظأىناهانعم ل يةونيماسمالو سو هيلع هللا
 ليقو ةمايقلا موب ىلا ةيقاب مهتعي رش نأو خسنيالو لوزبالهنأةمالاهذط نيدلا لاك !ليقو هنوف اخت متنك ام

 ىرابنالانب|لاقوةمالاهذهربغلا ذه نكي ملوباتك ل كو ىن لكحب اونمآمهنأةمالاهذهطنبدلا لاك ١
 ئلإبهقلخ دبعتي ناكىلاعت هللا نأ كلذو تقولا | ذه لبق ناك ن اصقن ريغ ىلع مالسالا عا تلك أمويلا
 وهفهتقوفاماتىناثلا تقولا كا ذكوهتقوىفاماتلوالا تقولا نوكيؤرْخآت قو فهيلعدب زبمتقو ىف
 اهل جوزعةلنا دعت ىتلا عنا ارش اءاهش لك 1 نع سسعلا نأ مواعموةإءاك ةرشع ىدنعلئاقلا لوقياك

 ىعئارشلا ل جوزعهللا لمكسفاهبدبعتلا تقو ىفةلماك اهنمةعب رش لكو ةفلتخةفلتخلا تاقوالا فهدابع
 مامالال_ةنوتاقوالا نمت ةوىفاصقان ناك ن بدلا نا كلذ بجوب لو ةفرعموب وهو هرك ذ ىذلا مويلا

 ةلزانلا عئارمشلا تناك الماك ادب ناكل ب ةتبلااصقان ناك ام نيدلا ناهراتخاولافقلا نع ىزارلانبدلار فن
 سبل مولا اذهىف لماكو هام ناب ةثعبلا تقو لو ىفاملاع ناك ى لاعنهنأ الات قولا كالذ ف ةيفاك هللا دنع نم

 ةئعبلانامز رك امأو متحنلا دعب لي زب ناكو توبشلا دعب خسني ناكم رججالهيف|اصاالو دغلا ف لماكب
 1 وب ىلا لاك لؤالا نأالاالماك ناك ادبأ ع رشلاف ةمايقلا موب ىلا!هتاقبب مكحوةلماك ةعل رشةنل|لزئاف

 ىلاعتلاقم مند <لتلك ؟مويلالاق ىنعملا اذ هلجالف ةمايقتا موبىلا لاك ىاثلا» صوصخم
 مح سابعنبالاقو مالسالا نم متأ ةم_عنالهنالةعب رشلاو نيدلا لاك ابىنعي (ىتمعن كيلعتسمت أ و)
 ةمعنلا مامت نم ناكف مياعىتمعن مالوهلوق ىف مهد عوام مطز نأ ىلاعت هنأ هاذعم ليقو ةندا لوخدب مط
 ىتعي (انيدمالسالا<لتيضرو) نيكرشملا نمد مهطااخ/ نينئمطماوتخو نينمآ ةكم اواخد نأ
 ىتعاطلدايقت الاو ىرمال مالسالاى<ل تيضروهانعم ل يقو نايدالا نيب نمانبد مالسالا ي<ل ترتخاو

 ىلاعتلاقامناو كل هتلك اىذلانبدلا لاعمودود لاو ماكححالاو ضئارفلا نم ملت عرشابف
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 اهدحاوباصنالا ىمسناهيلا نوب رقتي و كلذب اهنومظهإا هلع نوحي ذب تيبلا لوحةب وصنمةراخ مط تناك (بصنلا ىلع جذامو) ظ
 ماسقتسالاوا ذكوا ذكو ةتيملا يلع تمرح ىأةتيملا ىلع فطعلاب مفرلاعضومىف (مالزالب اومسقتس:نأو) باصن دحاول اوعججوضوأبصن

)510( 
 امو ) ىلاءتهلوقو ُُه كلذ نعل سوهيلعهللا ىبص ىنلا ىهن نم مدقتا ار فظلاو نسلاالاهريغو دب دح نم

 نوكن اوباصنهد_>اواعج نوكي ْن |لم ةحببصنااو بصنلا ىلع ذام موحو ىنعإ (بصنلا ىلععذ

 لاقوةشوقنااروصلا مانصالاان!مانصإبةراع| هذهتسلواط نوحذ واهنومظعي واهو دعي ةيلهاجلا

 اومسدتت نإ و)مارحوهف بصنلا لجال اوأبصنلا مسا ىلع عذامو ىنعملاوةب وصنملا مانصالا ىه سابع نبا

 تناكوحادقلا ىهو مالزالا نما اومسقلا باطوهو مالزالاب ماقستسالا يلعم .رحو ىنعي (مالزالاب

 1 دحاوىلعو قاهتدحاوىلءو ىف رى ص ااهنمدحاو ىلع ب ودكم هب وتسم حادة عبس مهمالزأ

 برعلا تناكو ْئش هيلع سدل ىأ ل ذغدحاو ىلعو لقعلا دحاو ىلعو قصام داو ىلعو كريغ نم دحاو ىلعو

 كلذري_غوأ لقعلم<وأ ل يتق صأوأ بسن ىناوفلةخاوأاحاكنو أ ةراجتوأ ارفساودارأ اذا ةيلهاجلا ىف
 حادقلا بحاصاه .وطعأ أو مه ردةئاعاؤاج وةك شب رفل مص مظعأ تن اكو لبهىلا اؤاح ماظعلا ارومالا نم

 بسن ىلءاولاجأ ناوهولع_هيلىل رىناهن ج رس ناو ىمالا كلل ذاواعف ىب ر ىف سمأ ج رو ناف مطا هاي ىتح

 ج رخ ىتحارناثاولاج أ لفسغلا ج رش ناوولمحت لةعلا حدقهيلعج رخنفةيدلاوهو لق-ءلاىفاوفلتخا
 نوصاةياوناكىلا مورلاو سراف باعك مالزال |ليقوامتسف هامسو همّوحو كلذ نعفللا مهاهنف هيلع بوتكملا

 نطق نع ُه اهنمئشب بعللا زوج ال مارح اهلكودرنلا ىهو ملل باعكلاو برعلل مالزالا تناك ليقواهب

 ترحلا نمقرطا او ةريطااوةفايعلالوقي سو هيلع ثلا ىلصهلل !لوسرتعمسلاقهيبأ نعةصيبق ن١

 لاقءادردلا ىلأ نع ىلعتلا دنس ىوغبلاىور ونهاكلا تبحلا لءؤو لجوزعهللا نود نمديعام لك

 ىلا ر ظني /هرفس نع درن ةرب_طريطتوأ مالزالاب مسةتساوأ نهكست نم مسو هيلع هللا ىل_دهللالوسر لاق

 نالةبآلا هذه ىف تامرح لا هذه نمرك ذام ىنعي( قف كل ذ) ىلا عند |وقو ُُه ةمايقا امون ىلعلا تاجردلا

 ةدئاعةراشالانليقو مارحا ىلا الخلا نم ج رخام قسفلاو قسف هنافاذكواذك' لوانت يلع مو نعل
 نعاوعجرت نأ اوستي ىنعي (مك-:,دنماورفك نيذلا سني مويلا) حصا كوالاو مالزالابماسقتسالا ىلع
 مالسالا ىوقاملف مهند ىلا! نوماسملادوعين 1ىف نوعمط, اوناكرافكلان !كلذوارافك مهني دىلا <:يد

 .و«.لعةللا ىلص ىناا اوةبالاهذهتازنف ةفرعموب وه كلذ نال. ةومالسالا نيدنالطب نمرافكلاس دي

 تريكدق مويلالوقتاكوهف نيد نماورفك نبذلا سم, نالا ىنعملااىاوهنيعباموبدرب /ليقوةفرعب فقاو
 " اوان :وذحنآلا اوهو ىب-عبي هئيعبامويدرت موان اوفحم وبلا اودوانروزيناكن الذل اونو تريكد-ةنآلا دب رت

 رش موب وءاسن موو © انل مويو انيلع مويف رعاشلالاقمويلاهيدصق:

 نذلانونم .ةللااوعأ ارافكلا اوفا الذ( مه وش 2 الف) نيع.دحاو مويلدصقي م !وانأ نامزوانياعنامزفدارا

 'ىرمأةفاخاوفاخوىأ (نوشخاو) متيدراهظاكفنعف وخل |لازدقف <, دىلعاو رهظ نأ اوتمآ

 كلذرب_غوأ احاكنوأ ةرا#وأ اوزغوأ ارفسدارأ اذامهد> ناك ملزوم زاذ دحاو ةماعملا حادقلا ىهو مالزالاب

 ىلع ةنال" حادقىلا دمعل

 قسم ب وتكم اهنمدحاو
 قاهن رخآلا ىل-عو ىبر
 َج رخناف ل فغتااثلاو

 ناوهتجاحل ىذم صمألا
 ناوك.سم أ ىهانلا ج رخ

 ىنمفهداعأ لذغلاج رخ

 باط مالزالاب ماسقتسالا
 مسقيرلا هل مسقام ةفرعم
 جاجزلا لاق مالزالب هل
 لوق نيب واذه نب قرفال

 نعد جرختال نيوحنملا

 جرح أ راذك ملجأ

 جرة قوات م2 عواطا
 لل اقواذ_هدرت ال ا

 انكمواذكب يمأياذك

 هللا ماكحأ ىل-ءتامالعو
 هللا لع نأ زوج وىلاهت

 امالعأو ناعم موحنا| ىف
 ماكمحالا اهب كردي

 ةعاللا اما كلذ ىف ةئالالو

 وهرليقو هيلع ده ثيو
 روزخلا مهتمسفورمسرم لا

 ةمواعملاءامصنالا ىل_ع

 ماسقتسالا (قسفكلذ)
 21 كا موس ل ا

 لوقتاك اذهونآلاهانءدا.ءاوهنيعب موبهبدريلو سيل فرظ (مويلا) ةبآلا ف مرحلكىلادوعين ل محبو ةعاطلا نع ج ور مالزالاب
 نماورذكن يذلا سمي) عادولاةخ فرصعلاد عب ةفرع موب ناكوةعبلاموبتازن دقوا طوزن مويدي رأليقونآلادب رتنربك دق مويلاانأ
 راهظادعب (مهوشءالف) هكنبدلا ىلعهراهظا نمهدعوب ىفوىلاعت هللا ناله وبلغي نأ كني دنءاوستي وأهواطبي نأ هنماوسني ( ند

 ةيشخلاىل اوصاخ أى أ فقولاو لصولا ىف ءاب ربغب (نوشخاو) نيبلاغاوناك امدعب نيب واغم مهبالقناو رافكلا نم فوحلالاوزو نبدلا



 اهونخنأىنلا(ةذوقوم او)

 ىتسح رجوأ اصعباب رض
 ع (ةيدرتملاو) تنام

 رثب وأ لج نمتدرت

 اهتحطن ىتلا ىهوةحوطنما

 وهوهناك ذمكردأامالا

 بارط_ضا برطسذإ

 اهكردأ اذا هناف اهدعب
 ىدسو اهحبذفةايحاهب و
 تكا

3 
 سس سس سس ل لا

 قرفلاواهمدل_سبمل تناماملاهنالةتيملا سنج نمةقنخنملاو كلذهنلا مرذاهولك ؟تناماذاىت> ةاشلا

 تناكو بحلب ةلوتقملا ىنعي (ةذوقوماو) قنا ببسب تومتةقنخااملاو دح أب بسالب تومتةتيملا ناامونب

 ىدرتتىنلا ىنعي (ةيدرتملاو) كلذةنلا مرف-اهنواك أي و توت ىتحاصعلابةاشلنوبرضضي ةيلهاجلا ىف برعلا
 ةيدرتملاهةهوهوخحنو لبج نموأ حطس نم طوق _لاوه ىدرتلاو تومتفرثب فوت ومتفل اع ناكم نم

 نءوأل بج نمديصلا كلذ ىدرتفا ديصهمهسب ىراذا كلا اذهىف ل خدي واهلك أمر حيف ةتيملاب قدلت

 ةاشاهحطنتىتااىنعي (ةحيطنلاو) مهسلاب وأىدرتاابتام له معي الدنال لك ًامرهنافتافلاع ناكم

 هذهىفءاطاامافةتيملا كح ىفاهنالىلاعتهنلااهءرخ كلذ لك أتةيلهاملا ف برءلاتناكو تو ىتح ىرخأ

 فوصول تافصاهالاهبلع تا داءاف ةحيطنلاو ةيدرتاوةذوقوملاو ةقنخنملا ىنعأ تمدقتىتااتاملكلا

 معأ نماهنالةاشلا تصخوةةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملاةاشلا يلع تم .رحلاقهناك ةاشلاوهو نوم

 ةحيطنلا فءاطا تتيثأ ل تاق نافهريغهب حلي مث باغالا معالا ىلع ج ركام مالكسلاو سانلا هلك ايام

 فك لوقت ةفوذحءاطا نوكست عضوملا اذهل ثمىفوةحيطنلا ىلااهباول دعف ةحوطنم لصالا ىفاهنا عم
 ةفص تناك اذاةليعفلا نمءاطا فذحتامناتلقةلوحكم نيعوةب وضخ فك ىنعي ليك نيعو بضخ

 ىنةليبق تيأرلوةتفوصوملا عضوماهتعضوةفصا|ترك ذوفوصوملارك ذي(لاذاف اهمدقتب فوصومل

 اهنالةحيطنلا فءاطاتاخ دا: ا|ذه ىلعف ةأ ىما ماوه لجر ف رعب مءاطا لخ دن نا كنالءاطإب نالف

 جراب لوعفم لب وأت ىف ىهوءاههإبةليعف ىتأت دق تيكسلا نب! لاقوةاشلاوهوروك ذمريغفوصومل ةفص
 تررصصو عبسلاةليك أوةسيرفلاو ةحيبذلاوةيطنلاو<توعنا| بهذماهب بهذبالوءامسالا جرخم
 لتقف أيش عبسلاح رجاذاةيلهاجلا لهأ ناكةداتق لاق (عبسلا لك امو) ىلاعتهلوقو ف نالف ىنبةل.بقب
 سانلا ىلعو دعي و با. ناويح لك ىلع عقي مسا عبسلاو ىلاعت هللا همرف-هنم بام اولك ًاهنم لك أوأ
 هنم عبسلا لك ًالموهريدقت فوذحمةبالا فوهوحنودهفااو رعلاويئذلاو دسالاكهبانب سرتفيف باودلاو

 تيقبدقوهومتكردأ الا ىنعي (متيك ذامالا) نم قابلل حلا هناهل كح الف دقفدقف عيسلاهلك ًامنال

 ةروك ذملاتامرخا عيج ىلا عجربءانئتسالا اذهنارهاظااوةروك ذملاءايشالاهذه نمةرقتسم ةايحهيف

 نسحلاو سابع نباولاطىبأ نيىلءلوقاذهو عبسل !لك ًاموىلاةقنخنالاو ىلاعت هلوق نمةبآلا ف

 اذه ىاكلا لاق ولالحوهفدوحذاف حور هيفوهلك اذه نم متكردأ ام ىلاعتهنلال اوقي سامع نب الاقةداتقو

 نب رسفملا نمرلعلا لهأرثك ؟لاقفاهك ارداةيفيك امأولوالاوهلوقلاو ةصاخ عبسلا لك ًاممءانثتسالا
 اهنيعب تفرطاذاس ابعنبالاق زئاجهلك اف كرحتب بنذوأ فرطن نيءهلد جوت نابهناك ذتكردأ نا

 ةوشملا ج وخاف ح رجاذا عبسلان ألا معلا لهأ ضعب بهذ ولالحوهف عذاف تكرحتو أاهلجرب تذكروأ

 ةلاحىلاراصد قهناالا قمروةكرحهب ناك ن او كلذ نالةاك ذالفةايحلاه_عم سأيتاعطق فوجلا عطقوأ
 اهيفواهقحلي نأ ةيكذلا ىنعم نال ىرابنالا نباو جاجزلاهراتخاو كلام بهذ موهو حذلاهنايح ىفرئؤيال

 لصأو ةتيملاكوهفالاو كلذ لبق هيف ةايحلادوجول حوب نما بارطضا برطضتو جادوالااهعم بخش ةيقإ
 مفار نءىورامهيلعلدي ومدلاراهناو جادوالا عطق ماس ةيك ذتاانمدارملاف ئثلا ماع ةغالاىفةاك ذلا

 رفظلاو نسلا سيله واكف هيلعهنلا مسارك ذومدلار هنااملاق م سوهيل هللا لص ىنلا نع دخن

 ناو.حلا ف يذلا لقأو نيحيحصلا ىفهاجرخأةثبدا ىدفرفظا امأو مظعف نسلاامأ كلذ نع مكث دحأسو
 سفنلا عضوموهو مفلاد_هب موقلحلاو كلذ عمنيجدولاعظقدإك أو موا اوء ىرملاعطق هيلعرو دفملا

 جادوالا ىرفو مدلار هنأام لكف عيذا.ةلآ امأو عذلا دنع ناعطقي ناقرعناجدولاو ماعطلا ىرجمءىرملاو

 نم



 نآ انش نمرجالو) موحمتأو درصلا ىل#ريغهلوقب مييلعهرظح دعب دايطص الإ ة-!|(اوداطصاف) مارحالا نم متجرْح (مالحاذاو)

 هتمزجوهبسسكو حنا نذ مرجلوقت نين؟اودحاو لوء_فةمىلاهتب دعت ىف بدك ل ثم مزج (اودتعتن امارحلا دح_ىملا نع مودصن موق

 )551( اودتعت نأ ىناثلاو نيبطاخم اريمض نيلوعفملالوأو هاياهتبسكوحنابنذ

 دعب مرملادحسملا اوب رقيالف سجن نوكرشملاا فا !ذهدعب هللالزن أمر فاكوأ نمؤم نمهلاوضرءتب: وأ

 ىلاانب دناماولاق مك ةبآلاهذه ناو ةروسلاهذه ىف خوسنمالهنا ىلا ةعاج بهذو ىدحاولالاقمرحلا

 ن' انشلاب قلعتم مودص نأو

 ةد_ش وهو ةاعلا ىعع

 نونلا نوكسب و ضغبلا

 الو ىنعملاو ركب وبأو ىاش

 نالموقضغب منبسكي || رك ذل هريغنعمارحلار هشلا لصفوهريغفالو مارحلار هشلا ىفانتعي رسل هأ مهني دصقي نمفيخن نأ
 اوناكى لا دئالقلا انيلعمرحووإاجم غ واب نعهفرصو نيدهملا نم ىدطاذ_خأ انيلعمرح و اليضفتوابظعت
 ىلعءاملعلا عابجالةبآلا هذه خسن نمءاماعلاروهج هيا عامر هاظلاو لو بقمربغا ذهوةيلها4لا ىف اهنولعفي
 داقول كرشملانا ىلءاوعجأ كل ذكو اهربغو مرح ار هشالا ف كرشلا له لات ل> ادق لجوزعهللانأ

 كلذكو نامأوأ ةمذ د ةعهل م دقت دق نكي, ملاذا لتفلا نمانامأ هل الذ نكبر جلا ءامل عيج هيعارذوهقنع
 اوب رقيالف سن نوكرشملا نا ىلاعتهلوفا نيكرشملا نمةرمعوأ جحبت يبلا دصق نم عنم ىلعاوعجأ
 يمأ اذه (اوداطصاف) كمارحا نم ىنعي ( متللحاذاو ) ىل اعتهلوق وهو لعأ هنلاوا ذه مهماعدعب مارا دجسملا
 نملحاذاهله_ابأو موح متت أو ديصلا لحريغى لا عت هلوقب همارحاةلاح مر هلا ىلع ديصلا مرح هللا نال ةحابا

 نأهمارحا نمل حاذا مرحلا ىلعابجاو سيلهنالةحابا ىمأهناانلقاماواوداطصاف متللحاذاوهلوقب همارحا

 نم غارفلا دعب كلذ < سيب أد قدن ا هانعم ضرالا ىفاورمشتن افةالصلا تيضقاذاف ىلا عتهلوق ه|ثموداطصإ
 ىنعي (موقن انش) ؟وعديالو بسك الءانعم ريقو ك:لمحال سابع نبا لاق ( نم رجالو) ةالصلا
 موقةوادع نامل ىنعملاو (مارملادجسملا نع) مودصنالىنعي(مودصنأ) مهتوادعو موق ضغب
 مدقت دق دصلا ناكف ةيدي دحلا ةصقدعب تازئةروسلاهذهنال مارا دجسملا نع ىو دص نالءادتعالا ىلع
 ىلعاضعب ك<_ضعب نعيل ىنعي (ىوقتلاو ربل ىلعاونواعتو) لاملاذخأو لتقتاب ىنعي مهباع (اودتعتنأ)
 نءيالو ىنعي (ناودعلاو ملالا ىعاونواعنالو) ةنسلاةعباتمربلا سامع نب |لاق ىوقتااوريلاب سكب ام

 نع (م) ةعدبلاناودعلاو ىصاعملامئالاليقو مظااوهو ناودعلاو رفكلاوهو منال !ىلعاضعب <ضعإ

 ام مثالاو قلخ لا نسحربلا لاقف مئالاوربلا نع إسوهيلعهللا ىل_دهنلالوسر تلأسلاق ناعمس نب ساونلا
 اوزواجتوأهب ؟سمأاماو دتعت نأةناااور ذحاو ىأ(هتلااوقتاو) سانا هيلععلطي نأ ت هركو كردص ف كاح
 لجوزعهلوق ف ميظعديدهتو ديعو هيفف» ىمأ فلا نا. ىنعي (باقعلادبدشهلانا) هنع؟" اهناملا
 هلوقب ماعنالا ةميهب نمانل لحأام ةروسلا ل وأ فىلاعت هللا نيب .( ريزنملا مو مدلاوةتيملا يلع تمرح)
 تمرحةلوقب ىنئتسملا كلذرك ذف مكياع ىلتيامالا لوقب كلذ نم ىناتسا ى اعت هنا مئماعنالا ةميهب كل تاحأ
 ادج فيطا مدلا نأ ةتيملامب رببسو ةتيموهفةاك ذريغب عذبامت ح ورلاهتقرافام لكف هتتيملا كيلع

 وه مدلاو يظعررض هنملصحب ود سفيف قورعلا ف قب ومدلا كلذ سبح اهفنأ فتح ناويحلا تاماذاف
 محو هلك كلذهنلامرف-هلك تودي وشتو نب راصملا ف مدلا لعجت ةيلهاجلا ف برعلا تناكو ىراخلاحوفسملا
 ةرشلاةر روس ىف مدقت دو لك البدوصقللاهنالرك ذل مخللا صخامنا اوهئاضعأو هئازجا عيجهبدارأري زنا

 انرك ذولاحطلاو دمكلاودارلاو كمسلاوهو مدلاو ةّديملا نم عراشلا ىنثتسااموءايشأ ةثالثلاه ذه ماكحأ
 ىلعرك ذامىنعي (هبةئلاريغل لهأامو) ىلاءتهلوقو © كلذىفءاماعلا فالتخاو كاذةحابا ىلعليلدلا

 هذهب كلذهتلا مرف يذلا دنع مهمانص أ ءامس نورك ذي او ناك ةيلهاملا ف برعلا نا كلذوهللا مساربغهحبذ

 نوقنخب ةياهاجلا هأ ناك سابعنب لاق _(ةقنخنللاو) هيلعهئلا ممارك فيولا: اولك أتالوهلوقب وبآلا

 الوءادتعالاةرودص

 مودصناهيلع منامح

 ونأو 07 طرشلا" لذ

 ءازجلاىل_علدب وورمع

 مكنم رجال وهو هإبقام

 نعمهابا مهدص ىنعمو

 لهأ عنم ما ارا دحسملا

 هلل اى ص للا لوسر ةكم

 مو.,نينمؤملاو ل سوهيلع
 ةرم علا نع ةيسدحلا

 ماقتتالاءاددعالا ىن_عمو

 م-عبهوركم قاحلابمسهنم

 ربلا ىلع اونواعت 5

 وفعلا ىلع (ىوقتلاو
 اونواعت الو) ءاضغالاو

 ىلع (ناودعلاو مالا ىلع

 ربلاوأ ىنشنلاو ماقتتالا

 ىوقتلاو ر ومألا لف

 كرت مئالاو ر وظحلا 2
 ليف ناودعلاو روعألا

 داربن زوجي و روظحلا

 ىوقتو ربل كل مومعلا
 نا ود_عوملا لكالو

 وف علاههءوم_ءبلوانتيف

 هللا اوقتاو) راصتتالاو
 (باقعلاديدشهللانا

 نيب مهاقتاام و هاصع نمل

 ةيلهاجلا لهأ ناك ام

 سجن هلكو ( ري زنا ملو) لئاسلاوهو حوفملاىأ(مدلاو)اهفنأ فتح توم ىتلاةميهبلا ىأ ((ةتيملاكيلع تمرح) لاقفهنولك اب
 (ةقدخنلاو) هحيذدنع ىزعلاوت اللا مسابمطوقوهو للاربغاهب توصلا عف رىأ(هبةللاربغا لهأامو) د وصقملا مظعم هنالمحللا صخامناو
 اهريغو أ ةكمشلا,ت قن اوت نام ىتحاهوقنخ ىلا



 ىأ(مارحار هشلاالو) رحنلاو
 كئاسنلا نمىلاعت هللا

 (دئالقلاالو )ةيده عجوهو
 0 ىو ةدالف عج

 ةورعوأ لعن نم ىد مما

 وا رحش ءاخلوآ ةدازم

 تنلا نيمآ ال وز هريغ

 اموق اواحتالو (مارحلا
 مارحلا دحسملانب د_صاق

 لال>اورامعلاو جا امهو

 نواهتب نأ ءايشالا هذه
 لاحي نأر رئاعشلاةمرحب

 اهب نيكستملا نيب و اهني
 جار هشأىاوثدحب نأو
 نع سائاادب نود_هام

 ىدهلاوشرعتب نأ حلا
 غولب نم عنملاب وأب صغاإب

 نازاخ دن القلا امآودإ_ع

 ىهودئالقلاتاوذ اهمدارب

 ىدطا ىلع هطعتو ندبلا

 رقاد صاشتخ وال

 ليربجو هلوقك ىدطا

 دئالقلاو ليق هناك ل اكرمو

 ىهنينأزاجواصوصخاهنم
 ىدطادئالقل ضرعتلا نع

 نع ىبهلا ىف ةغاابم
 الوىأىدهال ضرعتلا
 ناالضف اهدئالقاواحت

 نبدسالو لاو اك اهولحت

 ءادبا نع ىتبنف نيتشر
 نعىبنلا ىف ةغاابمةني زلا

 (نوغتب )اهعقاوم ءادبا
 نيمآ ىفريمضلا نم لاح
 اباون ىأ مه رنمالضف)

 ىكري ناو (اناوضرو)
 موقااوضرعت.ال ىأ مهنع

 مط يتم هده

 ىلاهببرقتو ثيبلاىلاىدهأاموهو (ىدهلاالوإ) جمل ار هشأ (:5)

 نااهراعشاو ةرعشملابادهارئاعشلا ليقو كلذ نعهللا مهاهنف ,يلعاوريغي نأ نوماسملادارافنودهب و
 رقبلاو لبالا ىف ةنسوهو ىدهاهنأ ةمالع كلذ نوكيؤ هم د ليس, ىتحة ديدح ريعبلا مانس ةحفد ىف نعطي

 اهدلقواهرعشأ مثل سوهيلعتّنلا ىلصىبنأ|ندبدئالق تاتف تلاقةشناع نعىورام هياعلدب و مغاا نود

 هللالوسر نا سابعنبا نع( م) نيحيحصلا ىفءاجرش أ الالح هل ناك ئث هيلع مرحاف تيبلا ىلا اهب ثعب مث

 ظ اهنعمدلا تلسو نيالا همانس ةححفص ىفاهرعشاف هتقانباعد مةفيلخلا ىذب رهظلا ىل د لسوهيلعللا ىلص

 لب ىدطاراعشازوجنالةفي:> ىلأدنعو جحلاب لهأءاديبلا ىلءهب توتسااماف هتلحار بكر م”نيلعن اهدلقو

 رئاعشليقو مرحتن اودي صت نأ ىههنلارئاعشاواحنالةبآلا ىن_عمىف سابع نءالاقو ؟ كلذ هركيلاق
 اهنعىمهنىتاا هيهاوناوبنتجاو كياع ضرتفاىنااهض'ارف نما يشاواحتال ىن-ءملاو هني دملاعموقلا عئارشةنلا

 همظعت ب رعلا تناكئىذلاوه مار حار هشلاوه.فلاتقلاب مارح ارهشلا اواتالو ىأ ( مارحلا رهكاالو)

 وذانهمارحلارهشلابدارااودهدك الب كلا اذهضقني ل مالسالاءاجاماف هيف ةياهادلا ىفلاتقأ| مرتو

 ةدانج ناكل اقملاقفء ىسنلا مارح ار هشلالالحايدارملا ل يق ورب رج نباامهرك ذبجر ليقو ةدعقلا

 كلذ نعهللا ىهنفرهشالاهب ىنعياذك تءرسواذك تالحأدقىفالوقيف ظاكعقوسىف موقي فوعنبا
 ريعب نم هللاتنب ىلا ىدهبامىدطا (دئالقلاالوىدطاالو) ةءاربةروسىف ءىرسنلا ريسفت ىقأيسو
 ريعبلا قدع ىف دشن ىلا ىهو ةدالق عج دئالقلاو ىلا عت هللا ىلاهب ب رقترام كلذري غوأ ةاشوأةرقب وأ

 رعاشلالاقدئالقلا تاوذ ىدطاالو ىندملاو هريغو

 تادلقمنيدهقانعأو * ىلصااوةكمبرب تفاح
 ىنعملاوةادهلا ندبلا فرشأ ن.اهنالاهةيصوتا| ىفةغلاممىدطا ىلع دئالقلا فطعامنالوقاا اذه ىلعف
 اوناك ةيلهاملا فب رعلا ناكلذودئالقلا باك ًادارأ ل قو اهنمتاداقمااصوصخ ىدطا اواحتنالو

 ضرعتنالف كلذبنو:مأ,اوناكف مرار جشءاح نءمهلب او مهسفنأ اوداق مرا نم جورحخلا اودارأ اذا

 تببلانيمآ الو) مرار جش نم ئمتعزن لالكسا نع مهاهنو لعفلا كلذ نع نيئمؤملا هللا ىبهنف دحأ مط

 ىنعي (نوغشب) اهمظعو للا اهفرش ةبعكلاوهو مارحلا تيبلا ىلا ني دصاقلا اولحتنالو ىنعي (مارحلا

 مهنعشنااضر نوبلطي وىنعب (اناوضرو)ةراجتلا ف حاب رالاو قزرلا ىنعي (مهب رنءالضف) نوبلطي
 ىلعءانبهب فصوب نأ ز وف ناوضرلا بلاط كلذ هلعف نا نظي نكس ناوضرلا ىفهلافحالر فاكملا نال مهمعزب
 مط لصح نا دعبب الفهنولانب الاوناكن اوةللاناوذ رءاغتب |امهحت<نو د صقي| اوناكنيكرمملا نا ليقوهنظ

 صيام مه ىف نوسمتلي نوكرمشملا ناكل يةومهسفن أ لعنمالاوهوةمرخا نءعوندصقلا كلذ ببسب
 ةصاخ نينمؤمال ناوضرلاءاغتباو ةماعنيكر شملاو نينمؤمللوه لضفلاءاغتب |ليقو مهشاعمو مهاين د مط
 اعيج نودح اوناكمهناكلذو

 نالانهه ىلا ةّوسنمةبآلا هذه موقلاقف ةبآلاهنهىف خوسنملاو خسانلاءاماعماتخا «لصفإلم
 خو.نم كلذو مرا فو مار حار هشا| فلتقلاةموح ىضتقي مارح ارهثا|الوةئلارئاعش اواحتال ىلاعت هلوق
 عنمةمرح ىضتقب ما ارا تيببلا نيآ الوىلاعتهلوقو مهومت دجو ثيح نيكرشملا اوا_ةقاىلاعتهلوقب

 جحب نأ زوجيالفاذه مهماعدعب مارحلا دجسملا اوب رقيالف هلوقب خوسفم كلذو مارخلا تيبلا نعزيكرسشملا
 نب رسفملارثك ًاوةداتقو نسحلاودهاجمو سابعنب!لوقاذ_هورفاكد القااو ىدطاب نمايالو كرمشم

 اهتخسن مارا تببلا نيمآ الوهلوقاهنم خونسنملا لبق وةيالاهذهالاة دن املاةروس نم خيسنيمل ىعشلا لاق

 سابع نباناقاذه مهماعدعب مارا دجسلا اوب رقيالف هلوقو مهومدجو ثيح نيكرماملا اولتقا ةءاربةْبآ

 تببلا جحنأ ادمحأ اوعنينأنيدمؤلا هللا ىهنفاعيج تيبلانود< نوكرشملاو نونمؤملا ناك
 191 و و اه رس هس هوو موس هت 37 جك تح دنهل كش + 2 تعتد همك لل عه دع حمم < هس سمح هصسل فمفدل

 ! ها اذهريغهل مدقتذاهنعهنلاىضرهلناثلوقاذه ناك ا سابع نبا لاق وهلوق ؟
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 لاقف مهيلعمرسو هدابعل لامن ايبلاب هعبتا ىلاعتهننا نال ب اوصلاب ىلوأ لولا ذهنااانلقامت او هدودح

 ناوبحلا نم عب رأىذ لكل مسا ةميببلاو ةصاخ نينمؤلل باطخوهو ( ماعنالا ةيموب كلا تلحأ) ىلاعت ||

 لقعلا نع تمهأاهنالةميهب تيمساناو شوحولا نمىراوضلاو عابسلا|دعامب فراعتاا ف صخ نكت

 تاوذاهبف ل خديالو مغلاورقبلاو لبالا ىهومعنلا عج ماعنالاو ةميب وافزيجال ج لكجاج .زلا لاق زي.لاو

 رقبلاولبالام اعنالا ةميه.ةداتقو ن_بحلا لامتةبآلا ىنع« .قاوفلتخاو ةغالالهأعيج لوقف رفاحلا

 ماعنالا ةميه.ىاكلالاقو ديكوتلا ةهج ىلءماعنالا ىلا ةميهبلا فاض اانا لوقلا اذ_هىلعوزعملاو متغلاو

 ماعلالا سنج فر عيل م اءنالا ىلا ةممهبلا فاض ان || ذه ىلعو ش-ولارجو ش-ولا رقبو ءابظلاك اهيدحو

 مل تاح ًاىلاعتلاقانذ هلفمئاهبلا ن | نم مرحي و لامس ةلخدإةميهملا لاف اهدرفًولهنالاهنم لح امو
 رثك أههذت ويويسا وطب ىفةّتيم د جوت ىتلا ةنجالا ىه سابع نب |لاقو ماعنالا ةميهم
 هنا | سو هيلعفثلا ىلص ىنل | نءديعس ىنأ نعىورام هيلعلدب وىفاشلا هذ موهواهل لح ىلا ءاماعلا

 رحت هللا لوسراب انلقلاقدواد ىف أةياور فوهجام نباو ىذهرتلا هجرتسأم داك ذهناك ذ نينملا ىفلاق

 ا ذناف متتش ناةواكل اق هلك انم .اهيقلن نينا اهنطب فد < وةاشلاو ةرقم احيذنو ةقانلا |

 جرخ نا تلقىفوعلاةيطعلاقا ماب ىفاملاق ماهنالا ةميهبم<ل تاحأهلوق فرمع نبا نعىربطلا ىورو

 ترة رقب ناهنعو ماعنال' ةميهم ن.نينملالاةسايعن: | :,ءواه دبكو اهترةلزنع وه معن لاق هلك ا ايم |

 ها َّط 0 لاو نينت د يوك نإ :جاهنطب ىف ا

 نآرقلا قرع (ميلعىتبامالا) كلا ةتوقو , مالااك 3س رد ألحال ةفينح
 لجوزعهللا ىننتسااموهواذيل ءواتملا نما ذهف ةبآلارخكى ل ةئيملا يلع تمرح لاعتهلوقهبدارأأو همي ركن
 ءابظلا نماضيأ ةيشحولاواهلكماعنالا كل تلح أىنعي ( مرح متنأو دعا كولو ماعنالاةميهب نم
 همأ ارحا لاح فاديصل تقي نأ مرحمللز زوج الف مارحالا لاح ىف نوم رحم منن :ًاواهدرص ىل<ر يغرجلاو رقبلاو

 هع رحخدار أممي رحتوهايلحتدارأام ليلحت نمءاشيامهقلخ ىف ىضقي 2 (دب ربام محلا نا) |

 اونمآنيذلااهبأ!ي) ىلاعن هلوق و هدارغل ةحاصم ةيفانمم هتئ ار فو ةماكسأ نم يلع سرق نتا رال تا

 هليخ فاخوهدحو ةندملا أى :ركسلا ةعبض نبدنه نب ب رشه مساو مطحلا ف تازن (تلارئاعش اواحنال

 ىلا لاقف سانلاوعدتمالا ملسو هيلعهنلا لص ىنال لاقف لسو هيلعهّنلا ىلص ىننلا ىلع لخدو ةنيددملا جراخ

 مسأ ىلعلو مسهنودا ىمأ عاق العا صافى نأالا نسخ لاقفذاك زلاءاتياوةالصاا م اقاوهللاالاهلا ال نأ ةداهش

 ةعيب رن لير عيطرغس اسال ة سويلم تل 5 ءجرخن م ىنآو

 رداغافقب ج رخورفاكهجوب ل خددفل لسو هيلغ نما ىلص ىبنلا لاق ع رمش جرسا هلف ناطيش ناسلب ملكتي

 لوقي وزجنرب هودي قاطناو هقاتسافةنيدملا حرس نمحرمسب رف لسب لجرلاامو
 مهغالو لبا ىعارب سيل * مطحقاوس ليللا,اهفلدق
 مكي دنه نباوامايناوثاب * مضورهظ ىل_عرازجالو
 مدقلاح وم نيقاسلا لس دخ * مزلاكمال-غ اهيساقي تاب

 ةراحتدعمو ةماعلا نملئاو نب ركب جاك حماجاح حي رمثج رخلباقلاماعلا ناك امافدوكردي ملف هوعبتف

 ىلصىنلالاقف هني واننبب لك اجاح جروسدق مطخلا اذههللالوسراي نوما لا لاقف ىدطادلقدقو ةميظع

 نود< نوكرمشملاناك كسانملا ىهسايعنبالاقهنارثاء_ثاواحتالاو نم[نبذلااهماهتلا لزئافإ ملسو

 هيو 3 تاحأ)
 تاذلك ةميهلاو (ماعنالا

 رحببلاو ربلا ف متاوق عب رأ
 نايبلل ماعنالا ىلا هتفاضاو

 ةضفماك نم ىنعب ىهو

 ماعنالا نمةميهبلاهانعمو

 ةينالا جاوزالا ىهو

 ءابظلا ماعنالاةميهمليقو

 امهو_كو شحولارقبو

 هع رحتةنآ ( كيلعىلترامالا)

 ةتيملا ميلع تمرح هلوقوهو
 (ديصلا ىلحيرب غ) ةبآلا
 ىأ كل فريمضلا نم لاح
 ءايشالاه ذه كلا

 (مرح متأو) ديصلا نيلحمال
 ليق هناكديصلا ىلحت نملاح
 ماعنالا ضعب متانللحأ

 ديصلا نم كعانتما لاحىف

 قيضالثل نومرحم مثأو

 مارح عج مرااو ؟يلع

 2 هللانا) مرح اوهو

 نموأ ماكحالا نم (دب ربام

 لزنوميرحتلاو ليلحتلا

 مرسام ليل نعايبن
 اواحنال اونمآنبذلااهسأا:)

 ةربعش عج (هللارئاعش

 لعج ىآر عشأام مسا ىهو

 نمهب كسنالاماعو اراعش
 ىنارصو جملا فقاوم
 ىسملاو فاطملاو اراجلا
 تامالع ىهىنلالاعفالاو

 مارحالا نماهم فرعي جاحلا

 قلخلاو ىسلاو فاولتلاو



 ةيندم ةدلاملا ةروسؤ

 د ةنآن ورش عوةئام ىهو
 (ميحرلا نجحرلاهللاممس)

 || اوف وأ اونمآ نيذلا اهمأإ)

 || دهعلاب قولاقي (دوقعلاب
 دهعلا دق_ءلاوهب ىفوأو

 لبحلا دق_عب هيش قثوملا
 قلا هللادوقع ىهوهوحنو

 اهمزلأ وهدابع ىلءاهدقع

 بجاوم نم مهايا
 هللادقعاموأ فماكنلا

 كني متدقاعتاموكيلع
 هللا دو_ةعاهئارهاظلاو

 ليل نم هنيدى مهيلع
 هناوهمارح م رحوهلالح

 بقعم المج مدق مالك
 هلوقوهو ليصفتلاب

 1 عة

 هيلعهللا ىلص ىنناا نا ىوروةللاىلاه يف نوءجرتاموباوقتاو تازن ةئآرحان أهنعىورو حتفلاوةننارصن |

 ةتساهدعب شاعف ةلماك تزن ةرو -رنآى هوة ءاربةروساهدعب تازنوةنسرصنلاةروس لوزن دعب شاع سو |
 هنعهللا ىضر قيدصلا ركب ىفأ ثيدح نم نيحيحصا| ىف تي”دق هنالرظن هيفو ىوغبلاهرك ذ ادكه ريشأ |
 رحنلاموب سانلافنْذؤي طهر ى عادوا ةخ لبقاهي ءاعم يم أ ىتلا ةخل ا ىف هئءب مل سو هيلع هللا ىلص ىنلانأ

 بلاط ىب أن ب ىلعب /سو هيلعفللا ىلص ىنلا فدرأ مناي رعتببلاب,فوط.الو كرمشم ماعلا دعب جحصالالا

 فوطيالو كرشم ماعلا دعب جححالالا ةءاربب ىنم لجأ ىفانعم نذافةرب رهو ًالاقةءاربب نذؤب نأ سماف

 ةخ قب رطىف تازن من ىوغبلالاق ةنسب عادولا ةخ لبق عسن ةنسهذهركب ىنأة خ تناكو ناب رع تييلإب

 ل ًامويلاةفر ءب فقاووهو تازن مث لاو تا تدار ف عيتشلا ل اق كنوتفتسي عادولا |

 شاعو هلا ىلا هيف نوعجرناموباوقتاو تلزن مئاب رلا ةنآ تا'زيمتاموب نينا وادح ااهدك شاعف متيدىكلا

 هدا ارك عأ ىلاعتةتلاوءاسنلاةروسري_فترخ اذهواموب نب رمش عواد اه دعب ميسو يلعمتل لس ىنلا

 يةدئاملاةروسرب_ةنإلع هباتكر ارسأو

 0 رهيلعةللا لص ىنلاو عادولاة ىف ةفرعب تلزئ اهناف ك- :دكلتلكأ أموملاىلاءتهلوقالا ةنيدللاب تاز
 نارفلازخا ”[نمةدئاملاةروسنا سانلااهم ا,لاقو هتبطخ ىف مل_سو هيل عفتلا ىلص ىبن :لااهأر ةف ةفرعب فقاو |

 روس نيب نمةروسلاهذه )سو ءيلعةنلا ىل_دىناا صخمتاقنافاهمارحاومرسو اطالح اولحافالوزت
 3 اهمارح مرح واطالح لحنأ < نآرقلاروسلكواهمازحاومرحواطال>اواحاف هلوقب نآرقلا
 اروهشرشعا::اهللادنعروهشلاة دعنا ىلاعتهلوقكو يفاسءانتءالاةدايزاةوسلاهذهصخاماو كلذكوه

 5و نكسقنأ نويفاوءاظتالف ميقلا نيدلا كلذ موسةعب ر ,ًاهنمضرالاوتاومسلا قاخ موبةللاباتكىف
 هذهدرفآاعاو ةتسلار ي_ثأعيج نم ئثى لظاازوحال ناكنادرهشأةعب رالاهدك هى للفلا بائدجا |

 اهيفنال ةروسلا ذه ل_سوءيلعللا لص ىنلا صخامت!ليقو اهمءانتعالاة داب زارك ذل رهشالا ةعب رالا |
 هذه ىفلزت أى اعت هللا نالاق ةرمسم نعىور ىوغبلا لاق نار قلارو - ا ل عمال ظ

 عبسلا لكأ ااموةحيطنلاوةيدرتملاوةذوقوااوةقنخنااوهلوق ىهواهريغىفاطزني لاح رشع ةينامث ةروسلا |
 اوتوأن يذلا ماعطو نيباكمحراوجلا نم متماعامو مال ازالااومسقتستن أو بصنلا ىلع عذامو متيك ذامالا |

 قرالاوةالصلاىلا مقاذاهلوق فرهط!!نايب ما. ءوباتكلا اونوأ نيذلا نم تانصحلا اوك! لح باتكلا

 مكي ةداه شل اوقو ماحالوةإيدوالو ةبئاسالو ريح ن..ةللا لعجام م رح متأ و ديداا اواتقنالوةقراسلاو

 د« ميحرلا نجرلا هللا مسب الج
 هذ هدارملا ىف اوفاتخاوةعاجلاهلاقدوهعلا ىنعي ( دولاب اوفوأ اونمآ يذلا هبأي) لجوزع هلوق ُُه ا

 بتكلاباونمآن بذلااهبأي ىنمماو باكا لهال باطخا ذه برس نبا لاقتفاهئافوب ىل ءنهللا ىمأ ىتاا دوقعلا

 2 لور ناجالازوسوميلعا ىلصد مم نأش فيلا اهتدهعىتاادوةعلاباوفوأ ةمدقتملا

 لحأامف نارقلاف هدامع ىلعهذخا ًاامونا.ءالادوهعىه سا عنب الاق دوقتعلاب ءافولاب مه سمأ نينمؤملل

 لواح نم ىلعةرزاؤملاو ةرصنلا ىبءاضعب مهضعب دقاغي ناك ةيلهاجلا ف تناكىتاادوقعلا ىهليقو مرحو
 هللاىصىنناا نا انلرك ذةداتقلاقم-مني هنودقاعت, اوناكىذلا فلحلا ىنعموه كلذوءوسبهاغب وأ هماظ

 اهدقاعتي ىتلادوقعلا ىهلب ليقو مال سالاىفادقعاوثدحتالو ةاهاجلادقعب اوذوألوقي ناك لسوهيلع
 عيبلادقعودهعلادقعو حاكنلا د قعو نيعلادقع سدوقعلاو ءسفن ىلعنانالاهدقعيامو مهنبب سانلا
 هانعم ناسابعنءاهلاقام باوصااباند:علاوقالا ىلوأو ىربطلا لاق فلحلادةءو مهضعب داز ةكرمشلا دقعو

 مل نيب وهضرف ممزلأو كيلع موحو لح يفاهدقعو كياعاوبجوأ ىتلاةللادوقعب نونم مل اهم اوف وأ

 هدودوس

 توللاةيتعارص+ اذا



 (886ا/) (دلوهلسيل) لحيورهاظلاهرمسف»رمضمب وسما عفترا( كلهذ صانا)

 قادوعي ركوبأو ملسو هيلعهتلا لص هللا لوسر ىناناف تض ىملاقهثلا دبع نب رباج نع قر ىراضالا

 ملسوهيلعدنلا ىلح ى لاا ذاف تقفاف هئوضو نم ىلع بص من سو هيلعهتلا ىلص ىبنلاًاضوتف ىلع ىبتاف نييشام

 000 ثاريملاةيآ تزن ىتحايش ىلءدري لف ىلام فىضق فيكى لامىفعنصأ فيك هننالوسرابت اقف

 تاقف ةبعشلاق ثاربملاةْبآ تازنف ةلالكىتربامناهللالوسرا,ت اقف ةياور فوةلالكلا ىف كتفي هللا لق
 ” ىكناكو ىذمرتالةباورفوتأ زنا دكه لاقةلالكسلا ىف كيتفي هللا لق كن :وتفتتسا و دكنملا ندمحل

 ىدنعو تيكسشا|لاقدواد ىنالوةلالكلا ىف كيتي هللا لق كن و تفتسي ثار ب تلزن نيح تاوخأ

 ىصوأأالأهللالوسرابت لقف تقفاف ىهجو ىف خفنف س وهيلعةللا ىلص هللا ل وسر ىلع لخدف تاوخأ عبس

 كعجو نماتيم كارأالرباجاب لاقف ىنكر تو جرخ م * نسح أ لاقرطشلاب تاق نسح لاق نيئلثلابىناوخال

 ىفآيآلا هذه تزنأ لوقي رباج ناكفلاقنيثلثلا نط ل_عف كتاوخالىذلا نيبف لزن أد قهنلا ناواذه
 اهنعاولأسف ةل الكلا ناش مهمهأةباحصا!ناةداتق ن ءىربطلاىوروقل الكلا ىف مكيتفي هللا لق كنوتفتسي

 ىفكيتفي هللا لو كنوتةدس تاز لاق نب ربس نبا نع ىوروةبآلا ذه هللا لزناف سو هيلعفتلا ىلص هللا ىن

 مسوهيلعشلا لص ىننلااهغلبف نايا نب ةفيذح هينج ىلا وهلريسم ىف ملسوهيلعهللا ىلص ىنلا و ةلالكلا

 نوك نأ اجرواهنع ةفيدح لأسر عف اخت سااماف هفلخر يسر وهوباط#!نب رع ةفبدحاهغلب و ةفي ذح

 كثدح ًالاماهيذ كنثدح أ نأ ىنامحت كتراما نأ تننظن ًاؤجاعل كناةللاو ةفي ذحهللاقفاهرب_سفت 0

 كنوريختسي و كنولأ سي ىنعي كنوةفتس ىلاعتهلوقفريسفتلاامأو هللا كجراذ هدرأ /رمعلاقف ذئموب
 دقوةلالكلا سمأ نمهنع متاًا سامع كرب وههنلا نا ىنعيةلالكسلا ىف كيتفي هللا لق دمتاب ةلالكلا ىنعم نع

 ىلع عقيةلالك-لا مسا ناوهري غو قاقتشالا ثيح نم ةل الكلا ىن-عم ىبعمالكلا ةروسلا لوأ ف مدقت

 تام نموهف ثوروملا ىلع عقوناوداولاودلاولا ى :وس نم مهف ثراولا ىلع عقو ناف ثور وا ىلعو ثراولا
 مادعاهنالاك اله توملا ىمست ام ىنعي( كلهؤ سما نا) ىلاعتهلوق هو دالوالا دح الو نيوبالا دحأ هئربالو

 لاؤسلا نا فوذحلا ىلع لدي , ورخآلا نعامه دحأ ََل ١ ىقتك افدلاوالوىنعي (دلوهلسبل) ةقيقخلاىف

 كلاطا كلذلو ىنعي ( تخأ هلو ) دلاوالو دلو هل سبل ن «ةلالكتلانا مدقتدقر :وةلاللك- ١ ىفناكامناايتفلا ف
 اهضرفوهو «ةكرت دن تيملا تخالف ىنعي(كرئام هدناهاف)هيبأ نموأهمأوهيبأ ًانمتخالإبدار ا

 دنزعو ىفاشلالاقدهب و تباث ندب زبهذماذهو ةيصعت ملل ن ملاذالاملاتيبالاملا قاب و تدرفنااذا

 تخالاذ_خانو ضرفاابفصنلا تذخأتنب تيملل ناك اذافاهماع قايلادربقارعلا لهأو ةفينح ىنأ
 نكي م نااهثريوهو) ىلاعتهلوقو ل ةبصعتانبلا عمت اوخالا نال ضرفلابالبيصعتلاب قابلا فصنلا
 تخالا ثاريم عيج قرغتس هنافبالا نمو أ مالاوبالا نماخ أت كر تو تناماذا تخالا ناىنعي (دلواط
 هنافمالا نم خالااماف لاملاعيج مهقارغتساو تابصعلا عيج ىف لصأ اذهودلو تخالل نكلو درفنااذا

 نيتنب دارأ( كرتامنائلثلاامهلف نيتنثااتناكن اف )هنايب مدقت دقولاملا عيج قرغتسس ال ضرف بحاص
 ءاسنوالاجرةوخااوناك ناو) تيملا كرئاممناثلثللا نهلف تاوخأو أن يتخأ كرتو تام نمناوهواد ءاصف

 نيتنثا بيصن م- كرك اسنوالاجرةوخالا نمنوكورتملا ناكن او ىنعي (نييثنالا ظح لثمرك ذللف

 ليقواواضتالثل ماكحالاو ضن ارفلا هذه كلنا نيب ىنعي (اولضت نامكلهنلانيبي) ثانالا هتاوخا نف

 ىتلاهد ابعإ ادم نم ىنعي( ملعئ 5 , هللاو) اهوبنتحتاةلالضلا هللا نيبي ل_.قواواضتن أةيهار ؟ هانعم

 ىضربزاع نءءاربلا ن ء(ق) ئنث لكبط يح هماع نال كلذريغو ماكحالا نايب وثب راوملاةمسق نماهب كح

 لل ةباو ر فو ةلالك-ا|ةنآت ازنةئاوحناوةب وتلا ةروس ةماتتلزن ةروسرخ 1 نالاق هنعاللا

 ءاجاذا تاز ةروسرخوابرلا ةبآ تازنةبآ رخ ١ ناس امعنبا نع ىورو كنوفت_س تازن ةبارخ لاق

 (الا - (نزاخر - هل )

 ىذربغؤ سما كلهنا ىأةفصا| ىلع عفرلا
 وهو نبالا دلولابدارملاودلو
 همنا ىلع عقب كرتشم

 طقس نال نالىثالاو

 تنبلا اهطقسنالوتخالا
 وأمأ اوبالىأ(تخأهلو)

 ىأ(كرئام_هصناهلف)بال

 خالاىأ(اهثري وهو) تيملا

 نلاطام عيج تخالاث رب

 نم سكعلا ىلع ممالار د

 نا) اهدعب هئاقب واهتوم

 نالنباىأ(دلواط نكمل
 نود خالا طقمسس نإ الا

 نبالا تلق ناف تنبلا
 بالافددحو خالاطةسإل
 رصتقا ف طاقسالا ىف هريظن

 مكح نيب تاقدلولا فن ىلع
 مح لكو وداولاءافتتا

 وهوةنسلا نايب ىلا دلاولا
 اوقحلأ مالسلاهيلعهلوق
 قتافاهلهإب ضئار_فلا

 بالاورك ذةبصءىلدالف
 اًناكناف) خالا نءفوأ

 تناك ناف ىأ (نيتنثا

 كلذ ىلءلدنينثا ناتذالا

 امناثلثلاامهلف) تخأهلو

 ىأ( :وخااوناكناو كرت

 ةوخالاب,ث رد نهناك ناو

 ءافتنا

 ةوخالا ةو-خالابدارللو

 م-لابيلغت تاوخالاو
 (ءاسنوالاجر)ةروك ذلا

 (رك ذالف)اثاناواروكذ

 نييثنالا ظحلثم) مونم

 وهف قملا (؟لهللا نيب
 (اواضتنا) كد لوعفم

 هللا د( اوا_ذ:نأةهارك

 هدعب واهنرك ل بقاههنكب ءايشالا لعب ( ملعئنلكب



 مهرابك ساو مهفاكنتسا ىلع مهب زاحف (اعيج هيلا مهرسشيف)ءاي ربكلا بلطبو عفرشب (ريكتسيو هندابع نهفكف تسي ع نمد)

 وفكسدتسا نيذلاامأ اودإ ذو نم مهدي ريدم هروج ًامهفويف تاحلاصلا ) ه5) اولمعو اونمآنبذلااماف)لاقف لصف مث

 نمايآلا» نب اب ةاديطاررك وأ ارتكست م نأ مهتازخم 00 أ راف 9 00 نود نممه نود ا ةكنالملا كل ذكو هللادبعنوكي تا تتار رن فرش غنى نع ناب ئراصنا تعقوىنأ 0 0 ! 4 ١ ة ا 5 ا اساحا  عع ىا  ا ا ى. د. ]| ماده مسدعيفاوربكتسا

 هلاقلب رششبلا ماقم ىلع مهماقملاعفر كلذ لقب ها ا ا در ررا وال || ىلإ همريع لو
 لب رشبلام ىلع مهم ر لقيم َن باوجلاوهيق م ح الو ىلع 0 لدم اسفل ن الاكل

 اًضيأهلاقوهنلا نبا .جيسملانامطوقى راصنلا ىلع درك هه مهئاوأةنناتانب ةكنالملانا لوقي نم ىلعادر نا

 هلاديبعةكناللا كلذكف هللا دبع حيسملانااكىنعي ة كالا |ليضفتب نولوقي مهئافىراصنلا ىلع ادر || كصغناد نيني رفلا ىلع
 للذتلا نم أيوهللاةدابعن عمظعنن نمو ىنعي (ربكستس, وهندابع نعفكسنتسي نمو) ىلاعتهلوقو و 0 قبرف ىلع
 ىذلامهدعومل ةمايقلا موب مهثعبيسف ىنعي (ًاعيجهيلا مهريشحيسف) هقلخ عج نم تاءاطلاو عوضل وهنا 3 هدحياواو
 مهيفوي نعي (مهزوجأ مهفويفتاحلاصلاولمعواونمانيذلاامافإل ايش هسفنالنوكلجالث يح مهدعو || تتجسس نلف جداوخلا
 ةحلاصلا مطاسعأ ىلع باوثلا نم مهاطعأام ىلع مهدي زب وىنعي(هإضف نم مهدي زي و) ةملا ىلا مطاع أ ءازج 0 جت نيد دما
 اوفكتما نيناامأو) رشب بلق ىدعرطخالو تعمس نذًالوت أر ناعالام كلذ ىلع فيعضتلا نم || نيوجول كلذ ودب لكن
 نود نم مهنودج الوابل با ذعم ميذعيف) ىلاعتهللاةدابع نعاوربكتواوغنأ نبذلا ىنعي (اوربكستساو 3 0 ل

 هنممهرصن ارصانالدىنعي (اريصنالو) هباذعنم مهيجني نع (ايلو) مهسفنالهتلا ىوس نم ىنعي (ةئا 3 ع
 ا لع لما ليصفتا نال ل صفلإ ىباطمريغليصفتلا نأوهو لاؤسةبآلا ف قيهتب وقع مهنع مفدي وأ رك ذنالوهيلع ليصفتلا

 اوريكتساو اوفكسنتسا نيذلاامأو مهروج ا مهيفويف تاحلاصلا اول_عواونمآ[نيذلاامافهوقوهو نيقيرف || رك ذ ىلع لدب امهدحأ
 لاكشاالهنا باو م اوريكتس وه.دابع نع مكنتس نموهلوقوهود>او قب رفرك ذىلعلمتشالصفملاو امهدحأ فذح (مقاثلا

 كلذة ودب لكن هياعجرش نمووإجوماسكه ياع جر نذ جراوخلا مامالا عن ج كالوق لثموهفهبف |[دغب ىلاعت هلوق ف ليصفتلا ىف

 رك ذىلعلدب امد ارك ذنالهيلعل.سفتلاةلالدل يقي 1 ب هللإب اونمآ نيذلااماف اذه

 نمولاقهنأكف م-يبليكنتلا ةلج ىالخاد ناكف مهمغيامهريغلا ناسحالا نأىئاثلاجولاو ىناثلا || نأ ىناثلاوهب اوم_هتعاو
 هوقو ىلاءتهنل نيلماءلا ني عيطملاروجأ وأ را ا امم ؛ م-هريغ ىلاناسحالا

 هنءاجامو ملسوهيلعهتلا ىلصا د ىنمي ( 9 رنمناهرب ىكءا ءاجدق) ةفاكلل باطخ (ساناااهبأأي) لجوزع | ىف الخاد ناكف د

 ناهربلا نالو هقدصب دهشت ىتلا ةرهاملا تاز جملا نمهعماملاناهرب هامسامتاو لجوزعهب رنمتانببلا نم | هناكف مهبل يكنتلا ةلج

 عاق ةعطاق ةح هاعج ىلاعت هنالو كالذكن اك ليو ةءاعشا لسع لاو لطابلالاطب او قل! ةماقا ىلعليلد ني تنك سن تو ل

 نيبتتاكماكحالا نيبتتهب نالارونهامسامناو نآرقلا ىنعي (انيرمارون مكيلاانلزنأو) قالخاعيجر دعم( || ىو فاكتب وهتداع
 ا ىنعملااذطاروت ءاتف لغلاف نامجالارونعوقوا ببسهإلو مالظاادعب روذلاب ءايشالا 6 3 اذا ةرسحلاب

 م (هناومصتعاو) باتكنملزن أو لوسر نملسرأاوةللاةينا دوب اوق دص ىنعي ( هللا 10
 نارقلاوهو زونلاباوكسعو ىأهباومصتعاو ىنعم ف لية وناطيشلا غيز نعوهوص و ناجإلا لع مهتش سانلا اهبأي) 3

 نيعال اممةنجلا مطاخدادعب مهبلعهب لضفتيامىنعي(لضفو) ةنجلاةجرلا سابعنب لاقدب ا ذعمبلأ نءاهب 0 0 7 0000 ال كلا ترق رههتنسف) موملعشا دج هيب ىعفازتا علل || سر سنار كس
 هلضف ةباصال مهقفوب وىنعي ا و) رمشب بلق ىلعر اطخالوتعمس نذأالو تأر كيا 54 1
 هاضتراىذلاهنيدل مهدشرب وهتعاطلهأ ٠ نم هيلعرعنأ نم جهنم كولسل مهدداسإو مويلعهب لضفت ىذلا 3 ازناد) واحلا

 هللا دبعن/ رباج فتازن (ةلالكلا فكيتفي هللأ لو كنوتفمس) ىلاهنلوقق مالسالا نب دوهوهدابعل 0

 ىراهنالا ةدايز (لضفو) ةنج ىأ(هنمةجر ىفمهلخ ديسف ) نآرقلاب وأ هئلإ (هباومصةعاوةئلاباونمآن يذلا

 كنوتفتس :) فوذحلا فاضملا ن «لاحاط ار صف( ايرةتسماطارمص) هطارمص ىلاوأ ل ضفلا ىلاوأ ندا ىلا (هيلا) مهدشرو(مهدهبو)ةمعنلا

 تازنف ىلام ىف عنصأ فيكفةلالىالاقف لسو هيلع هللا ىل_ههللالوسر هداعفاضي صم هللا دمع نب رباح ناك (ةلالكلا ف يتفي هللا لق



 )”1171111--1------66667111 14646060000 ااا

 الأ ميسم نمهللادلو حيسملا ناوةط ؟ةئالثميسمو عيسملاو هللا ناب مهنم عر صنت! نآرقلا هيلعلدب ىذلا او( مكلاربخ) ثيلثتلا نع(اوهتاا)
 دركوت (دحاو) هربخ (هلا) ادتبم(هللااهن) هللا نبا سيلا ىراصنلا تلاقو هللا نود نم نيطا أو ىنو ذا سانلا تلق تنأاهلوق ىلا ىرت

 لكنا ىنعميلا سنام ههزنت' ناي (ضرالا يفاموتاومسلاىفامهل) داود نوككن أ نماح يبست هحيبسأ (داودن وكن أ هناحبسإ)

 نعىاعتي وهو ماسج الا ىف ضيا ءاءز+ ان ىلع ناءمتحال كل او:ونبلاذ اهنما زج هكلم ضءب نوككف يكف هكءاموههقاخ امهمفام ١

 00 6ع يا 0 الي وهللابىف د ما نأ

 سور ما دعو (:0019) دسار( أ)فنأ َ .ناعأ(حيسلانكتتس نل) ىلاعت

 ل اللا ال :ءملا يي سام
 15 , 3 7 4 م هللالاقاذهلف ١رفكلا ضحي وهاذهو ةءالثةددعتءاتاوذ اوتناف عم ىو ىبسع ىف لول_لاتاذلا كالت ىلع

 داع انوي نانوتا تل
 1 مثيل لاب لوقلا نم كلا ريخ لوقا اذه نعم يمال وك > ىنعل (متاريخا اوهتنا) ةنالثاولوةنالو ىلاعت

 : لاقفدلولا نع هسسفن هزرن من (دحاوهلاةنناانا) ىلاعتلاقف ثيلثتلاب ىراصنلا لوق نعهسفن ىلا عت هللادزن

 نعوةئزحتلا نعةللا ىلا هنو بالا نم ءزج دولا نال داوهل نوكي نأ ىنبني ال ىنعي ( اوه نوكينأ هناحبس)

 هدييعامهيفامو ضرالاوتاومسلا كلمه ىلاعتهنا ىنعي(ضرالا ىفاموتاومسلا ىفامدل) ثودحلا او دل

 00 ناا ذه عم لقعي فيكفةلنيديءاناك اذافهك-لموهديبعامهفامهف نمةأجج نم صو ىسعوهك-امو

 تع 7 2-2 و ٍ عيج نأ ىن :ءملاودلولا نمهسيلا نام ههممزنتل ناساذ. .هواريبك اوا_ع كلذ نعهنلاىلاعت ةجوزوا دلودل

 نالف لاقي ل قحصتامت اةثزجتلا نال«_دمأؤسهكلم ضعب نوكيف يكف هكلمو هقلخ ضرالاو تاومسلا ىفام
 0 ريب دت ىف فاكىلاهتهن | ىنعيإ (اليكوهنلاب كو ) ماسجالاو ضار ءالا تافص نعهزنم ىلاعت هللاو ماسجالا

 00 اول 0 و نا) ىلاعتهلوقو 0 مهنع ىنغوهودهيلاء ءارةفوه.|ن وجات قاخلا لكوهريغىلا هلةجاحالف هقاخ

 هوو 0 هللا دعهنالوقتفانمحاص ب يعن كناد#اياولاق نار 2 دفو نا كللذو :(ةنلادبع نوك,نأ حيسملا فكتتس

 0 0 1 34 نوع علا عمو تازنفهللا دبع نوك,ن أ ىس ع ىلعر اع سيل هنا سو هيلع ةللا ىلص ىب هلا لاقف

 2 0 ىل و نا 7 0 قف تيتا تالا 2ك يولع هلا عر ” معتن نأ ند فد 1

 تشثيشتو ازاحاهياعفللا

 ليضفتب نولئاةلاوةلزتعملا

 ةبالاهذهم رشدلا ىلعكلملا

 جمع د

 ارط>هنم مظ ك[

 8 2 امسح 4ع

 00 00 | معدد رق كالا فكتتسي» نادىنعل( نوب رقلا كتالالو) لابنك نات
 0 1 ادسعاونوكي ناليئارزعولدفا ماو ليئاكممو ليرتج لثمةكن الملا لضاف ا وتو. 0 قرع

 نالوا ىلع فاك لأ و ار كنون ننادنأيسيغ ف ىراصتلاتعدا ايل بةرعقلت إس نمر اكلات
1 51 

 نا ىل-_ع الا 0 تاهسشأ هذه نع ىلا ءتةنلا باج أت از ره نمكلذريغو صرءالاوهك الاءارباو توا |ءايحا نم تاداعلا
 لهأض عب بهذ اذهىلارم ثلا نمد>-او لوسر نم لْضف أ نإب رفملاةكن الملا عيج ناب لسن نحن و ىسع نم لضف أ, ععجإ نادر لاءمدخاو لوسر مل ضف ناب تلاةك تال | نا لس كم لا سا

 نوفك::سالاسأر جاودزالادلوتاا ن ءمهدر<وةيحوالا مواعلاورمشبلار دق ةقئافلا ةردقلا نم مام عمةكنالا | نأدار نال ةنكبلا

 ىهنوكتلاةبارغو مولعلا ةعسو شطبلاة دش نالاذهو نوماعيامإ_عيالو نور دقيان ىلع رد ةيالورخ ا "نم دلو نع فيك ةهندابع نع

 ءىني و قوملاى هى و صراالاوهك الا ”ىربب وهو ٍبأريغ نمدلو حيسملا نار .-ةيدوبعلا نع مقرتلام هو ىراصنلا لام ًاءاقجلا ثروت ىتلا

 نءاوفك- تس ماذه عمو حبلا اهتم متأةكناللا ف فاصوالاهذهمطليةفةبدوبعلا نمهؤربف مهتود ىفنورخدب و نواك ًايامب

 ليئاكيمو لي ربك مهنملسرلا ,هوةكنالملا صاوخ نم لضفأ مالسلا ,يياعءايبنالا ,هورمشبلا صاوخ نأ لصاحلاو ميسا فيكف هيدوبعلا
 ىلعائليلدو ةكنالملاما 0 ماوعورشلا سه يينؤلا ءارعو ملضفأ ةكن :الا صاوخو مهوحنو ليئارزعو

 مالسلا مهيلع ةكئالملامالسلا مهياعءايبنالا تهاضف اهيلعاولبج مهنأ عم لاعتهللاتاذ ف ىوطا عزاوناورهق مهنأءا دبا كلما ىلعرمشبل !ليضفت
 كل الما ةعاط فال فراوصلا عماهنوكسل قش أمهتعاطتناكسف ةين ادسجلا ىعاودلاوةيناسفنلا ثعاوبلار هق ىف مهيلعاولضفتو ةمصعلا ىف

 ثيدحلاناباوندد , زأتناكفاهيلعاولبج مهنال



 (ايكع) رفكنميونمؤي. نمي (املعهلاناكو) مرفكهرسضيالف (:61) (ضرالاوتاومسلا ىفاممتن ناذ
 1 0 2 ا 8 ارا ىف امين وس

 ضرالاو تاومسلا ىفامهلنال فا نعىنغلاوه هنداناف ىنعي(ضرالاو تاو. سل !ىفامتاناف) مكبر 0 0 ١
 . 7 : : ا 1 1 ككل / ١

 نوكي اميىنعي (املعهللا ناكو) ءاشيام ىلءرداقهناو *ىثىلااجاتحم نكي كلذ كناكن هوا ديبعو اكلم ١ ! 5 : 0 لهي)

 ائيهماععم مكفياكت ىف ىنعب (امكح) هل عب لماع لكىزج ف هدابعلامعأ نه كش هيلع مال منم إ درر“ (مكفد

 باح ىلهت نانا كلذو ىراصنلا ف ةبآلاذهتازن (باتكلا لهأي) لجوزعالوق م متم نوكي م ل ماك

 هيب وقعيلاةهب راىراصالا فانصاوى راصنلاهدقةعتاملاطبإب كلذ عبت أ ةيآلا نم مدقن امف دوهمااهمش نعا هنأ اولاق ىتح هتازخم نع

 ةيروطسفلاتلاقو هتلاهناىعىفاولاقف ةيناكلملاوةيب وقعيلاامافتيسوقرملاوةب روطسنلاوةيناكلملاو || فىرادالاتاغوانزلا نبا
 بالامونقأ مينافأةثالث دحاورهوج ىسعنانولوقب مهنا ل_يقوةئال'ثلاثةيسوقرملاتلاقو لنا نباهنا || تيحهرادقه» نعدهعفر

 حورمو:ةابو ىسيعنإالامونقابوتاذلابالامونقا,نودب ريمه او سدقلا حور مونقأو نبالا مونقأو || اولوقت الد ) هللا نبا هواعج

 هتيتوسانف ةيهولاو ةيتوسان ىسبعىف نولوقي مهنا ليقوةئالأ هلالامه دنعهريدقتف+يفةلالاةايلاسدقلا |[ وهو (قلاالاهنلا ىلع

 ىاولغ م-هئافاعيج ىراصنا او دوهيلا باتل لهايدارملان وكين أل مت<ليقوىلاعت هللا ءاشنا ةبوتلا || لوس ر) هللا نبال( مم

 ادواومهواعج ث.> هتازنم نءهوطح ىتح هسه ىريصقتلا ىفاوغلإب مهتاف دويبلااماف مالسلاه يلع ىسبع ىمأ ْ ل

 مهياعادر ىلاعت هللا لاقفاهطا هولعج ث.حهرادقمو هتلزنم نعىسع عفر ىف ىراصناا تالغوةدشرريغل لدب وأنابيب فطع ىساعو

 ىفاوطرفتالىنعملاو ماوحنيدلا فوهودحلا ةزواجمولغلا لصأو ( مك_:,دىناولغتال) باتكلا له راعي لوسر ىلع طع (هتلكو)

 اولوقتال ىنعي ( قا الا هللا لعاولوقتالو) هتلزنهوهردق قوفهوعفرتالو هتازنم نءهوطحتالو ىدع سعأ 1 ىدتبم هنال ةلكهل ليقو هللا

 كلذ نع قاسيا اوهزنو ناسنالا ند ىداحالاو لولحلاب و ا ةفاتعم ل ادلوراكي رشلنا | مالكلاب ىدتواك هب

 اعا) 0 لاه ياع سعرا ىلا اى رطل عدشر ا ىت دىواغلا نممنا مهعنمالو دوولاح (ميم ىلا اهاقلأ)

 0 ا وع ول اا الوقب (هناكوسر ع سعنبا ىسع حيسملا || اياسوأ أ ةدا مدغم
 ةطساوالو باريغ نمارمشد ناكف نك ىلاعتدل |وق ىه (هتماك و) ل ارشاور فك دقفاذه ريغمعز نكهللا

 ا ا . | ا( يدمر تاهاعماولا
 لضفت هنا ىنعي هللا نم ةمعن هذهو هللا ةقانوةللا تدب لاقي اك رك-تلاو في رمشتلا لمس ىلع هسفن ىلاهفاضأ | < ناكمنال ةرهل لبقو

 هلوقبه سفن ىلا هفاضأ فاوهلل' نذإب تامف- رم عرد ب مج فلي ربج هيف خفن ىذلاوه حورلا ليقواهب | 0 1 95 3> ١
 ةددعزت تب 0 3 0 ور نارةلا ىمساك ىو

 هيلعمدا بلد اهلعجرشبلا حاورأ قاخاملىلاعت هللا نا نب رسفلا ضءنلاق هللا ماب دجو هن الد:م 3 1 2 ١
 7 1 : 9 2 0505 3 0 : , 0 ا كيلاانم-وأكلذكو هلوقب

 مح سم ىلا لب بج عمهحورب لسر أ قل ناةللادار ملف مال_لا هيلع ىبعح ورد دنع كسمأو مالسلا ْ 7 0

 : : 8 : 2 م هناا اناا وما دو
 حورلافبرعل !مالكى ناب راقتم جي رلاو حورلا نا ل يكو مالسلا هيل ءىسإ 0 هقيلختب أ (هنم) بولقلا ف ١ الكى ناب اقتمم#ع و انا قو مالسلا هلع عب تام اهع داسح ىف شنق | 30 ع ل

 ةركنلا لخدأ ليقوهنذاود ىعآب ناك خفنلا كلذ نا ىنعيهنمهلوقو ءاللاهيلعل» ربج خفن نع ةرابع |
 هنمهلوقو ةزهطملا ةيلاعلا ةيسدقلاحاورالا نم حور ىأو حور ىنسءملاو مم ةءناا ليمسىلءحورو هلوقىف ! كاس وعلا 0

 لصةتنالوسر لاةلاقتماصا| نب ةدادع نع( مب ركشلاو في رمشنلا لجالهسفن ىلاحورلا كالت هتفاضا || تاومسلا فام ملرخسو
 هلوسروهدمءىدعناوهلوسروهديعا دخت ناوهل كي رشالمدحو هنداالاهلاالن أدهش نم )_سوءيلعهنلا هماع.ج ضرالا ىفامو

 هلوقو 0 لمعلا نمهلناك امىلءةنجلاهللاوإ حد -رانلاو ة_.:جلا اوهنم حو روم ممىلااهاقاأ هتماكو ![ نيسحلا ن ىلعباجأهب و

 امفدإسراوةدصو هلداوالهناوهللاةينادحوب باتكس!لهأياوقدصف ىنعي (هلسرو هللإب اونم< اف) ىلاعت || اينارصنامالغ دقاو نبا
 ىلاعتهلوقواطاهواعجتالو هباونم هده مالخا|هيلعوتس عناب اوق دصوةللادنع نم هب واج تم قدرا ناك

 ليقو نسدقلا حورو نباو ب انولوقي ىراصالا نا كالذو ةيالث ةطالا اولوقنالو نسعي (ةثالئاواوقتالو) ىلعةج مباتكى نا معز

 0 0 ولم )سا نم ىيعوأ نوزوح مهنا ليلدب ةثال“ت'غ صب ةفودومءاناذاوتيث أ مهنا كلذو مناقأةثالثر هوملابهنلانا نولوقي مهنا | ١ . - ب 9
 ىلع ةثالثةطالا اولوقتالوىأف ودحم | دتبمربخ ( ةثالثاول اوةنالوهإسروةللاي



 لزنفا ذم كلدهشناماولا كيلاانيحوأان|لزناملوراذنالل ل سرلا ثءب ىف (امكح) راكنالا ىلع بامتعلا ف(ازي رع هللا ناكو)
 ) هلا هيلالزن أ اعهللاةذاهش ىنعمو (كيلالزن ام دهش هللا نكا) 7

 نب رششبم نيلسرلاهللا ثعب كلذ لجأ نموهللا نهرذعلاه يلا بح صخشالو ملسم ظفل فو ىراخببلا
 ىىنعي (امكح)هاسر ىص عود مأفلاخ نممهماقتنا فىنعي (ازي زعلان اكو) ىلاعتهلوقو نب رذنمو
 هللا لصهنلالوسر ىلع لد سابع نب |لاق (كيلالزن اى دهشرللا نكل) ىلاعن هلوق 8 لسرلا هلاسرا

 هذههننا لزناف كلذ معناماولاةف هللا ل اوسرىلا نملعتا كنا لعأللا امىنامطلاةفد ووملا نمةعاج لسوهيلع

 كنعانلً سانا دج اراولاقف ملسوميلعهللا ىلصةنلالوسراوت أةكمءاسؤ رنا سابعنب ا نع ةياورفوةبآلا

 ىنعي كيلا لزنأ ادهش هللا نكس لجوزعهللالزئاف كنوفرعبال مهنا اومعزف مهماكف كتفص نعودوهبلا

 ايفاوب ذكدقف ئش نمرشب ىلعةللالزن ااماولاقو كيل ااني> وأ ااورفكو د تايدوهملاءالؤه كدجج نا

 نااودهشن او دوهيلا نأ ىنعءاوهيحووهباّتك نم كيلا لزن أ اع دهشي وةوبنلاب كلده_ثرهنلاناف اوعدا

 اذ هلزنأهنأ ببسب تفرءامئاهللاةداهثو كيلع ل زن أ هنابده_ثي هللا نكس دمحاي كيل علزني ل نآرقلا

 كلذ ناكفوإ:.ناينالاوهتضراعم نعنورخآلاو نولوالازعثي>ىل|ةغالبلاو ةحاصفلا ىف غلابلانرقلا

 ةطساو ةوينلابدمحاب كالدهشر هللا نكلىلاعت هللا لاق م .رحالاقداص ىعدملا ن وكب ةداهش ةز5ملاراهظاواز كم

 كلذةفص نيبكيلال اناا دهشي للا ركل لاقامل ىلاعت هنأ ىنعب (ةماعبهل ازنأ) كيلعهلزنأىذلا نار قلا اذه

 كناو كيلع هلازنالل_هأ كناببلع وهوهلزن أ هانعم ليقوةغلابةمكحو مان لعب هلزنأ ىلا هتدنأ وهو لازنالا

 نودهشي ىندي )ن ودهشي ةكئالملا و)كيلعهلا ازنا ىفهدابعاصم ن. لعامل ازن اهانعم لبق و هدايعىلاهغلبم

 تدهش ئشب دهشاذا ىلاعتهنلا نالةكتالملا ةداهش تفر عام او كقيدصتب نودهشي وكياع هلزن اهلا نإب

 (اديهشهنلاب ئكو) كلذب نو دهشي ةكئالملا كل ذلف هماعب هلز اهنا, دهشيهتلا نا تبث دقو عيشلا كل ذب ةكئالملا

 هللا ب ص ىننلل ةيلست هيفف» ريغدح اهعمدهشي ناو ادم وهشهنلاب ئكو كل دهشيةللا ن ادتاب كبسحو ىنعي

 (اورفكن بذلانا) لجوز ءهلوقف كلذكهتكئالموهلدهشي هللا نافهل باتكلا لهأ ةداهش نع لسوهيلع

 نامالا نع مهربغ اوعنهىنعي (ةللا ليبس نعاودصو ) دوهيلا مهو لسو هيلع هللا ىلص دمت ةوبن اودجج ىنعي

 ةدحاوةلج ءامسلا نم باتكب ىنالالوسر د ناك ول مطوقوهو سانلابواق فتاوبشلاءاقلاو هتفص نامكب
 ىنعي (اوماظواورفك نيذلانا) ىدطا قي رط نءىنعي (اديعبالالضاواضدق) ةاروتلابىسومقأك

 هللا نكي مل) مهب واق ىفةهبشلاءاقلاب يهريغاوماظوهتفد نامكب سو هيلعهنلا ىلصا د مجاوماظو هئلاباورفك
 لب مطاعف أحئابق مهيلعرتسيل للا نك« ل هانعم ل يقورفكلا ىلع نوتوع مهنا مسونم لع نمل ىنعي (مطرفغيل
 مهبدولالو) ىلاعتهلوقوهورانلابة رخال فو ءالملا اوىبسلاو لتقلاب اهياعمهبقاعي واين دلا فمهحضفي

 نونمؤيال مهنا هماعف قبس دقهنال مالسالا ىلا قي رطمهمدهبلالو ليقورانلا نمهيف نوجني ىنعي (أقي رط
 م-مناهماع ىف قبسالةيدويبلا ىهو هج ىلا ىدؤني قب رطل مهيدهىلاعت هنكل ىنعي ( مهج قب رطالا)

 اميأي) لجوزعهلوق ف انيهىنعي (اريسي هللا ىلع كلذ ناكوادبأ ) منهج ىفىنعي (اهبف نيدلاخ) كلذل ل هأ
 وهل قو مهريغو ماندالاةدبعو ىراص:لاودوهيلا نمرافكسلا عيج هيف لخدب ماعباطخاذه (سانلا

 ىذلا مال_سالا نيدب ىنعي ( قالاب) سو هيلعهنلا ىلصا دي ىعي (لوسرلاٌكءاجدق) برعلا كرس باطخ

 (مكيلاريخاونم" اف) كير دنعنمىنعي (مب رنم) قحلاوهىذلا نآرقلابءاج ليقودابعلهثللا هاضترأ
 مت أى ذلارفكللا نم ىنعب م<كلاريخ كلذ, ن امبالا نكي ل_سو هيل عهثلا ىلص دمت هب مءاجامياونم' اف ىنعي
 | نم قالا نءهبكءاجامياوبذكتو لس .وهيلعاللا ىلص ٍد حمة لاسر او دحجت ناو ىنعي (اورفكست ناو) هيلع

 تيثاك تازجملا راهظابهتحصلا هناي

 ميك اذا تانيبلاب ىواعدلا
 ةزججلاب بذاكلا ديؤيال
 وهوهلزنأىأ (هملعب هلزثأ)

 كيلاهلازنال لهأ كناب ملاع
 لعامبهلزن وأ شرم كناو
 قلهيفو دابعلا لاصم نم

 راكناىف ةلزتعملا لو-5

 هسفنل تيئاهناف تافصلا

 (نودهشي ةكنالملاو) رعلا

 هللاب ىنكو) ةوبخااب كلل
 دهشي ل ناوادهاش (اديهش

 (اورفك نبذلا نا)هريغ

 هيلعةللا لصد بيذكستب

 اودصو) دوهملا مهو سو

 اوعئم و (هللا لييس 30

 قسحلا ليوس نعسانلا

 هدحضالان| ٍِب هرعال هط هوب

 الالض اواضدق) انباتكىف

 نا) دشرلا نع (اديعب

 هللإب (ارر زك نذل

 مالسلاهيلعادم (اوماظو)

 هئومنراكناوهتعنرييغتب

 (مطرفغيل هللا نع )
 نفعا ىللع اومادام

 قب رطالااقي رطمهدييلالو)

 ناكوادب أ اهيف نيدلاخ منهج

 ناكو( اربسم هللا ىلع كلذ

 الهس هج ىف مهديلح

 مهيقاعي ريدقتلاوهيلع
 ةرد-٠ لاحوهف نيدلاخ

 هللا رع موقىف ناتبلاو
 نونوعو نونمؤيالممنأ
 سانا هيأ ) رفكلا ىلع
 نم قحلابلوسرلا مءاجدق

 ءاهتنالا ىلعو ناميالا ىلع مومعب املهنا كلذور م ضع هباصتنا كلا اريخاوهتا كلذكو(مكلاريخاونم اف )اقحىألاحوهومالسالاب ىأ ( مب ر
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 (ايلكت ىسومةللا ماكو)
 السر) ةطساوالب ىأ

 (نيرذنمو نب رشبم
 ىلع صني نا هحوالا

 زوج والسر ىنعأ ىأح دملا

 لؤوالا نمالد, نوك نا

 ىأالوع فم نوكنأو

 ىف ماللاوالسرانلسرأو

 ىلع سانلل نوكي الما)
 قلعتي ( لسرلا دعب ةججهنبا

 ىنعملاو نب رذنمو نب رشبع
 ةلهلل ةحاز امم اسرانا

 دابا مازلالميمنتو

 انيلا تاسرأ الولاواوقي

 هنس نمانظقويفالوسر

 بجو اهبانهبني و ةلفغلا
 ليتس اباه ةهلءاقألا
 تادابعلاك عمسلاهتفرعم

 قح ىف ىنعأ عئارشااو
 اهتايفيكو اهتاقوأواهربداقم

 كفر اعايتفاط نر

 لقعلاب

 ها
 اة بحليب بسسسسسبيت777797ا77ل 67070

 ناومالكلا قيقحن ىلع لدي ردصملاب ماكديك اتنالةطساو ربغ نم ةيطاخهبطاخ ىنعي (اميلكت ىسوم

 ةداراطقس طئاحلادارألاقيالفر داصملاب دك ؤنالزاجلا لاعف نال كشالب هللا م الكعمس مالسلا هيلع ىسوم

 املك ىسناب ,رعااءارفلا لاقو مالكسلا كلذ ىسومعمسف لحم ىنامالكقاخهللانالوة, نم ىلعدر اذهو

 مالكلاةقيقحالا نكمل دصل اب قق-اذاور دصملابهققحت ال نكل لصو قب رط ىابام الكناسنالاىلا عضوب
 ةدع نمهد:سب ىربطلا ىورو ةطساوربغ نم ةة.ةح هللا مالكعمس دق ىسوم نا ىلعاميلكت ىلاءتهلوق لدؤ

 ىسوم مالكىنعهمالكلبقاهلك ةنالابهماكمالسلاهيلع ىسومةئلاماك امللاقرابحالا بعك نع قرط
 تعمسوللاق كمالك اذكه برايل اقف ةنالارخاهنا سلب هلكىت-مهفأ ال برايل وقي ىسوملعف هناسلب
 اهبش قتاخ برقأأواللاق كم الكه مشي م كقلخ ىف له براي ىسوملاق ايش كنت لههجو ىلءىنعي ىالك
 مياكتلاب مالسلا هيلع ىسوم ص خ ىلاعتنلا نا[مءاماعلا ضعب لاق قعاوصلا نم سانلا عم_بيامدشأ ىالك

 ىئاحداق نكيملةد>اوةإجهيلعةاروتلا لازن ا كلل ذكسةءايبنالا نمهريغةوبن ىفاحداق كلذ نكي ملوهب هفرمشو

 كيلاانيحوأنا ىنعي(نيرذنمو نب رشبمالسر) لجوزعهلوق و ءايبنالا نمار فتم هباكه يلع لزنأ نمةوبن
 ىنعاطأ نم نب رمشبم قاخ ىلا السر تلسرأ نييبنلا كماوأ نموه دعب نءنييبنلاوحون ىلااني>وأأك

 ىلسربذكو ىرمأ ف لاخو قاصعنم نب رذنموةنجلا فلي زجلا باوثلاب لسر ق دصو ىرمأ عبناو
 نمدوصقملان ا ىنعلاوةدحاوةاج باتكلالازنادووما!لاؤس نع باوجوهليقورانلا ىف ميلالا باذعلاب

 كلذ ف لاخ نمراذناوهندامعب لاغتشالاوهب نا الاوهديحوتوهللاةفرعم ىلا احل اداشراوه لوسرلا ةئعب
 ناكلذو ىلوأارفتمهلازنا لب ةقرفتماموجنهلازناب وةدحاوةإ-ج باتكس!لازناب اصح دوصقملا اذهو

 ةلجباتكلالاازئافاهفلأت لو تادابعلا نمأيش فرعت نكن مهيلعبةكلا لازن او لسرلا ةثعب لبق سوفنلا
 ربخ أ 5كمهيلعلقثتو فيلاكتاا كلت نمر وفن دابعلا سوفن ضعب فل صحامب رفيلاكتلا عيج هيفوةدحاو

 كل اد لا اونظاوةلظ هناك مهقوف لبا انقنت ذاو ىلاعتهلوقب ىسوم موق نع هللا

 ىلوأةقرفتماموجن نآرقلا لازنا ناكببسلا اذهلفةدشدعبالا ةاروتلا ماكحأ اوابقي لفه يفاماورك ذاو

 الثل ىنعملاو بتكلالازناو لسرلا لاسرا دعب ىنعي ( لسرلا دعب ةتح نبا ىبع سانا نوك«الثل ) ىلاءتهلوقو
 انيلعتلزتاموالوسر انيلا تاسرأ اماواوةيف لسرلا مدعب ةعاطااو ديو تا كرتىفهندلا ىلعسانلا جتح

 ىلعليادهيفو ةعاطااو ديحوتاا كرت ىفةخ هيلع سانلل ناكل لسرلا ثعبي مولهن ا ىلع ليلد هيفف اباتتك
 لهأ بهذا ليلدهيفوالوسر ثعبن ىت- نيب ذعماك امو ىلاعت لاق كل سرلا ةئعب لبق قاخلا بذعيالةننانا

 ناىلءلدب لسرلادعب هع هللا ىلءسانال نوكمالئاهلوقة نال عمسلابالا تثتال ىلاعت هللا ةف رعم نأ ىلءةنسلا

 | هج هللا ىلع سانا نو<فيك تلقنافتادابعلاوتاعاطلا كرتىفةخلامطن وكس ل_سرلاةئعب لبق

 ليقاك« دينا دحوو هتفرعمىلا لصوماهيفرظنلا ىتااةلدالا نم بصن ا نوجوجحم قامو لسرلا لبق
 دحاو هناىلعل دن #« هنا 1 هلئيم لك فو

 هتتنادحو ىلع لدن ىلا لئالدلا كان قرظنلاىلا قاما نوثءابوةلاهجلاوةافغلاداقر نم نوهمنم لسرلا تلق

 ىلعاهضزتفا ىتلا ىلاهتهنلا ماكح أن وندممو هقل و ىلاعت هللا نيب طئاس ومهواط نوندب مو ىلاعتو هناحبب #س

 ىنأر اعمالجرتي ًارولةدامعن/ ' دعس لاق لاق ةيعش نب ةربغملا نع (ق)١ مهيلاهتلاسر نوغابمو هدامع

 00 اا لسنا ل سلا لوسرالذغلبف فش بغا غيلا هبال

 نمرذعلاهيلا بحأ د>أالو نطبامواهنمر هظام ش > اوفلا هللا مرح هدا ةربغ لجأ نمو هنمريغأ لاو هنم

 ظفلةنملا دعو كلذ لجأ نموةللا نمةحدملاهيلا بح دحأالو نب رسشمملاو نب رذنملا ثعب كلذ لجأ نم انا

 ىرادبلا



 هلوق ىلءفطعلاب ضفخ ةالصاا نيميةملاو عضومو علا ف نيخ-ارلاريغةالصلا نيميفملاناىناثلا لوقلاو

 كلبق نملزنأامو ك.!!لزنأ ىنونمؤينونمؤملاوةبالا نعمنوكيلوقلا اذه ىلعف كيلا لزئ امي ىلاعت
 مهنال:كنالملا مهيدارملا ل يقو ةالصا|ةماقا نعمسهنمدح أع رسل مهنالءايبنالا مهوةالصلا نيميقملاب و

 هراتخاوىناثلالوقلا ىربطلا حصوهراتخاولوالا لوقلاجاجزلا حسو نو رتغيالراهنلاو لالا نوحبسي

 ىنعب(رخآلا مو. /! او هللاب نونمؤملاو) مينغ نمهنالنونمؤلاو لع فاس( زل نوتؤلا وز فاكتور

 فاصوالاهذه ٠ نم ىنعي ( كئاوأ) باقعلاب وباوثإب وتوم ادعي ثعبلاب وىلاعت هنا ةينادحوب نوقدصملاو

 وهوامظعاباوث هرم عابتاوهنلا ةعاط نم مهنمناك امىلعم (مطعتس ىئعن (ايظعارجأ مهيتؤنس) هتفص

 نيكس لاق سامع نبا لاق (هدعب نم نييبنلاوح ونىلاانيح 0 كيلاام. .-وأانا) حو زعاوقو ةنجلا

 باوجوه ليفو تايآلا ذه للا لزناق سوم دعب نمو * نمرمشب ىلع لزن أننا نا عن امدهتايدي ز نب ىدعو

 باجافةدحاوةلج ءامسلا نمار انك مويلعلزني نأ سو هياعهنلا ىلص هللا لو سر مطاؤس نع باكل الهال

 ىنعملاود دعي نم نييبنلا 0 ون ىلا انيحوأ مد ابك .لاانمح .وأأانا لاتف ةيآلاه ذم مطا اوس نعءلجوزعةللا

 ىنعلاوايبن رشعانتامهوةبآلاذهىف نب روك ذملاءايبنالا عيمجب وح ونةّوبنب نورقتدوهلا ارمشعماب 9
 ءالؤه نمد ىلعهللال زن امو كلذب نوفرتعم دوهملارمدعماي منن او ءايدن الاءالؤه ىلا حو ىلاعتهنلا نأ
 دحأ ىلعةدحاوةلج باتك-|لازنا مدع نكي ملامف ىسوم ىلع لزت ام لثمةدحاوةلجاباتنكنب روك ذملا
 دقلب هتوبن فاحداق لسو هيلع هللا ىلص دمت ىلءنآرقلا لازنا نكي ملكل ذكف هتّوبن ىناحداقءايبنالاءالؤه

 ثعنىنلوأهنالماللاه يلع ونرك ذب لجوزعهللا أدبامناو نورسفملالاق ,هبلع لزن م هيلعلزنأ

 ةزجءايلاب و(امظعارجأمويتؤنس (881) كئلوأ) ربخلاوهياعمطع( رخآلا مويلاوهللاب,نونمؤملاو) أ دتبم (ةاك زلا نوتؤملا 2

 مطاؤس نعباتكلا لال

 هيلعهنلا بص ةنالوسر
 اا كمهيلعلزغي نا و
 مهيلع 0 اوءامسلا نم

 هيلا ىولا 6 هنأش ناب

 نلاءايدنالارئاس نأشك

 ىلا انيحوأ 5 ) اوفل
 (هدعب نم نيسنلاو حوت

 بيعشو اصودوهك

 ىلا انيحوأو ) مهريغو
 قدساوليعمساو مهرب

 ىأ( طابسالاو بوقعي و
 ىسعو) بوقعيدالوأ

 نورهو سأوب وبوبأو
 دواد انيتاو ناملسو

 ردصمةراروبز(اروبز 0 2: 0 5 0 هر

 0 ل مر اتندع نموا ناكوتتاهرتع لع هدفا لزناو كرمشلا ىلع رب شن لوو ةعيإ ل

 د اد ىلع لزنلا نمر, || فلأ شاعارمج ءايدنالا لوطن اكو مالسلا !مهبلع مد“ اكرشدلاابأ ناكو هئاعدب ضرالا لهأ كالهأو هنوعد
 9 ب 4 : - .86 01 -30- 5 مه هعأع

 (السرو) مالسلاهياع ةلجودعب نمءايبنالاهللارك ذمهرمتلوطهموق ىذ [ىلعربصو نسهل صقنت مو بشي لوهبوق صقنت لةنس
 يك نق رد معاراخ انيحوأو) لاقف م علضفو مهفرمدلركذ لب ءاربنالا نم ةعاج صخ مثهدعب نم نييبنل اوى لاعتهلوقب

 اوان وعر سنوب وبوب اوىسيعو) رشعى ”ااوناكو بوقء.دالوأ هو ( طابسالاو بوقعي وقدعساأو |.عمساو

 نمكيلع مهانصصقدق) | 6“ مساحتفلاب روب زلال يقواب وتكم ىنعياروب نماباتكدوادانبت او ىن«(اروب زدوادانبت اوناماسو نورهو
 ةروسلاءذهلبق نر (ربق || حيبستاهاكل ب مارسالو لال الو محاهبف سال ةروس نوسجو ةئاموغو دواد كلر اىذلا تاكل
 (كياع يقم ا 7 5 ارقي وموقيفةيربلا ىلا ج رح مالسلاهيلعدواد ناكو ظعاومو لجوزعةللا ىلع ءانثوديحمبو سردقتو

 التل لوسرردوب لأ | نيطابتلاو سانلا فلخن يلا موةتوءاماعلا فاخ سانلاموقي وهفاخل بئارسا بعامل ءموقتوروبزلا |
 ءايبنالا نع لسوءيلع هللا نوعمد هو نماثلا ف زرىلءريطلا فر فرو هيدي نيب نمقتيفلابطا ىلا تاودلا يعوزلا فاخ
 ج5 ب راو فلزتتام لآ ةيصعملا لذا ذهوةءاطأا سن !كلذ ناك هلل يقو كاذه:علاز نذلا فراقامافاهن«نوبجت ودوادةءارقل

 2 مان اقع ا ا ًاوة-رابلا ى 171 دول سوديلعةلا لس ثلا لوس لاقل ىرعتالا سون 6

 ا نر ةب الا هذه ىف ىم ,ومرك كيرلا ها ءاملعلا نكس لاق 01 توصل| ني سحترب ريتا اريمكت كلاهت دكا ا

 1 دع جس مرا دحأ ىلع لزني لن ةآلا فءايبنالا نمرك ذ نمرك ذيدوصقملاناكو:دحاوةلجةاروتلا هيلعلزنأ هللانال

 0 5 هبزإ || (لبق نم كباع مهانصمق دقالسرو) ىلاعتهلوق و ءالسلا هيلءىسومرك فيما ذهلفةدحاوةلجإباتنكمهنم
 ا 3 0 مالسلا هلع ومر دامفرةيالو اع ازءافرك ذي ىمواامدووما|تلاقةمدقتملا ةبآلا هذه تازئاملا برعلا نمهعب راو 1 1

 ا - ا له لاق .هرابخأ كفرعن لو كل مهم مل ىأ (كيلعمهصصق.ملالسرو) مهموق نم مهب درواموأو ثعب
 نم ٍ 2222 ا اا ا ا ا ا ا كا ا وت كلن اك ع و سلا تلا

 كلذ لك انيلع صقلاطرسش مهنم دحاو لك ةفرعم ناكو لذ" .« نوي ناهطرست نملب ناميالا ةحص] ط رمش تسيل مهتايعاب



 (هللا ليبس نبع مه دصب و)

 نامعالا نع مهعنعو

 اريثك اقلخ ىأ (اريثك )
 مهذخأو) اريثك |دصوأ

 ناك (هنعاوهندقواوب رلا

 مرحاك مسهيلع امرخئاب لا
 هنو_طاعتإ اوناكو انيلع

 سانلا لاومأ مهلك أو)

 رئاسو ةوشرلاب (لطابلاب
 اندتعأو) ةمرلاهوجولا

 نود (مهنم نب رفاكلل
 ى(اهلأباذع) نمآنم
 نوخسارلا نك.ا)ةرخالا

 هيفنوتباثااىأ (رعلاف

 مال-س نباك نونقتلا
 لهأ نم( مهنم) هبارضأو

 ىأ(نونمؤااو) باتكلا

 نونمؤملاو مهنمنونمؤا
 راصنالاو ب رجاهملا 2م

 ىلءنو>_ءارلا عفتراو
 هربخ(نونمؤي) ءادتب الا

 ىأ (كيلالزنأ اميز

 نم لزئ أ امو) نارقاا

 بتكلارئاسىأ ( كلبق

 (ةالصلا نيميقللاو)

 نايبل حملا ىلع بوصنم
000 
 ىهو نوميقملاو هللا دمع

 هريغوراند نب كلامةءارق
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 ةباغىف كلذ عممهنامت (هنعاومتدقواوب رلا مهذخأواريثك هللا ليبس نعمه دصإ د) هلوقبةراثالا

 وهواشرلا قب رطب نواحي ةرانوهنءاوهندق مهنأعماب رلا قب رطب هنواص ةراتفلاملا بلط ىلع صرحلا

 ايندلا ىفاهببسب مهياعددش ىتلا بونذلا ىهةعب رالاهذهف (لطابلابسانلالاومأ مهلك أو) هلوقبدارملا

 هوقيدارلاو 1 00 1 رحم ١ ل اعتلال 0

 ىنئتساع ا وهملا 0 معلا فنوخسارلا نكل)انةوق باذعلا 0

 لاح مدقت يف نيبف تم دقت ىلا تايآلا ىف ىهتفصو مهفصو مدقت نمي باتكلا لهأ نم نمآن ملجوزعهللا
 1 0000 سد نوبل هبال ةنعنق قي ىوهتملاهج اددوعللار افك

 عاد اوماسأ نيذلاهباحصأو مالس ننةئلا دمعم ءوةرفاصلالوقعلاوةبقانلا رئاصبلاولوأ هيف

 1 ا ارم ا و ا ا افاوخسر

 ا احل قالواوخ يلم زاد ارلا قوص كنق نيام عشا ىلا كلر كِل

 نورجاهملامهنأق اثلا لوقلاو نونمؤملا مهو مبهم علا ف نوخسارلا نكحا ىنمملا نوكيف باتكلا

 مهأ ىنعي كيلالزنأ ا عنونمؤيفتأتسم مالك ءادتبانونهؤملاو هلوق نوكيفةمالاهذه نمراصنالاو
 هبصأهجوىفءاماعلا فاتخا (ةالصلا نيميقملاو) كلب نم لزن امو داي كيلا لت أىذلا نآرقلابنوق دص»

 ن.نامئعلاقو ةالصاانوميقم لاو بت« نأ ى نبني باتكسلا ننم طاغهن أن امعنب نابأو+شناع نع كف
 مم ني الوامأ | 00 0 00 ب 000

 اوعج نيذلا اع و و 0 قا عسل
 0 ا سا بانك ىنوكر تب فيكف كلذ ىلعةردقلاو ةءاصفلاو ةغللا لهأ مهنآ رقلا

 نائعرخ وب نألاحمو 0 ا ا ع ىورام ئرابنالا نبا كاق ىلا اذه سي نأ ىئبشي

 توبث نكع فيكسف !سوهيلع هللا ىبصةننالوسر نع رئاوتلابلوقنمنآر لا نالوهريغهحلصيلادسافأيش

 اع روفدسملا طخىف نحل عوفقونماوزامىلاتفتابالو 0

 نأ هيلع ىغامب رودها 000 ادب وهوناتفلا نمحدلاو صاصتخالا

 هتلاباتك ىفاوكر تينا نمهنع نعاطلابذو مالسالا ىلع ةريغغ |قةمهدعبأ اونك نيلوالا نيقباسلا

 مهأةالصلا نيميقملا فءاملعلا فاتخا مث م-هب قحاب نمهؤفرباة رخو مهدعب نماه سي ةماث لجوزع

 ةالصلا نيميقم ارك ذا ىنعملاو حملا لعبصن امناو مه منامه دح أ نيلوق ىلع مهريغمأ علا ف نوخسارلا
 اوفلاخامب رف مذوأ حدعتاواطن !ذاهتعنو دحاولا ئشلا ةفص ىف الذ لعف: برعلاواولاق ةاكزلا نوتؤملا مهو
 بارعا ىلعءهرخآب ار عا اورجأامب روهلر أب ار عاىلاهرخ اباوعجرمن انايحاهطسوًاوهلوأ بارعا ناب

 ةنآلا ىنعم ىلءاودهشتساوبارءالا نمدح او عون ىلع كلذاورجأامب روهطسوأ
 رزجلاةف اوةادعلا مس 003 مه نيذلاىوقندعبال

 رزالاد_ةاعمنوبيطلاو « كرت _عملكب نيلزانلا

 نونيعلا مهو نيمعطملا كموق ىف ءاجلوقت ىنعملا اذه نمو نوبيطلا مهونيلزانلارك ذا ىنعم ىلءاذهو

 لوقلاو
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 نافمويلاع رمثلا مكحوهام فال اذهلاقيدقا ذه ىلعو لتقلاوأ مالسالا الادحأ نم لبقيالو ىراصنلاو

 سيلكلا اذهنأباوحلا او مالسالا ىلع# رابجاالوهإةق زجل وهنماطوبق بجوةب زجلالذباذا ىباتكللا

 ملسو هيلعهثلا ىلصىنلا ربخ ًادقومالسلا هيلعىسع لوزن لبقامب ديقموهلب ةمادقلا مويىلا ارمّتسم

 وهدهنال |سوهيلعةنلا ىلص دانيبنوه كلا !ذط خسانلا لب مالسلاهيلعىسعوه خسانلا سيلوهخسنب

 ل اوبق نم عانتمالانأ ىلعلدف لس .و هيلع هللا لص دم ةعب رمشب مح مالسلا هيلع ىسعنأوأ خسنلا نيبملا

 50 ميم ملا عرشوم تقول كلذ 0

 اذه باعك باج ًاومهنمةليلق ةمذرسث لوزن دنع ىنمعيدئموب 0 نيذلاولاقهب نامؤيلالا نا

 نما نازل ف لوزن ل 0 ىنعيلوقلا

 وبلا حراما لوزن دنع سبب نم تقولك كربلا ل ندسأ لم ةبآلا

 مم 0 ىااعتهلوقو 5 3

 هقدص نم قيدصت ىلع دهشي وهباوكر شو ابر هوذخن ا مهنى رادنلا ىلعو هيف اونعطوهوب ذك مهنأدوويلا ىلع
 ا راطبر عقال مانا سايل هب نمآو مهنم

 امىنعي (مطتلح أ تابيط مهياعانمرح) مهتم ظببسف ىنعي (اوداهنبذلا نملظبف) لجوزعهل اوقف
 قاشثيملامهضقن نمهرك يره كا ددمربكتا ظَع مظبالا ملالال تناك ىلا تابداملا اا

 هللاانرأمطوةكوةط ملاك اطا اذل لعجامطوق لثم ةميظعلار ئابكلاو رفكلا|عاونأ | نم مهيلعد دعامو

 ةروس قدرك ذام ىهو مطالالح تناك تابيط مهب ءاعهلنامرحرومالا هذهب بسيف لجتلا هتدابعكو و هرهح

 نذادوهلا غار خ ةبالا دم فيولا لد نيآلارتطى لكاس دل ماعنالا

 اماوا_عفو يم ىلع ناتببلا اولاقو مهءايدنأ اواتقوهللاتاب باور فكو بمب راوقثاوىذلا مهفاثيماوضقت

 هللا اربخ أ ىذلا مهملظب مطةب وقعالالح مطتناكىنلا اهريفغو لك املا نمت ابيطهباتك ىف هبهنلامهفصو
 مهماظو مهيغبب ءامش أ,ويلع تمرحوهوغب ىنب ودوماظ ظب موقلا بقوعلاقةداتق نعىوروهباتك ىف مهنع

 نأم ه 00 3 اينأتاروتلا له لع موسةئل ناك لاقرتاقمن حيزا نارا دس ا

 و ل مطتباوقع هلع تن وعيال دمحعنامألا

 هيف دجأ لف مهيلعمرح نم ناسل ىلعوناك ىن ىموتفيك يلع تابيابلا عرس وامل ىاتلاؤلا ل ةبالارفظ

 ىلاعت هللا نأهناب مع نافلاقامف ىدحاولافطصنأدقاو هتكرتف هيلا دق انش

 اهكومرك ذ مد-قتامةبآلافروك ذملا مظلا ىنعمىفنو رسفملارك ذدقو هعوقو لبق بن ذ ىلع بقاءبال

 نم محام ماهيلع مز ا هعوقو رت مهتم بونذلاهذهع وقو ىلاعتةللا لع تلقنافلبةتسملاؤبونذ

 ىلع_قاعيال ىلاعنهنلا نأ اوهو مدقتامهباوج تلق مهنم عقيسام ىلع طن  وقعالال> مط تناك ىنلا تابيطلا

 ايلاجإ اربسفركس ذب نورعسفلاه كس ذاآلا هرب سفت فنيات ك ذيل ذطو هعوقو لبقنذ

 هيلاف قاخلا لظامأ قحلانيدلا ع نءضارعالاو قاحلل مظلا نيعونىفةروصحبونذلاعاونأ نأ عالاقف

 علا - (تزاغ) - هال )
 )1 واكب حا وا ما رت 2 2 02 ا 101[012101 12 1 2 ك1

 دهشي (اديهش مهيلع

 هوب 3ك مهنايد دوهملا ىلع

 هوعدهنابىراصنلا ل عو

 نبذل |نم ملظبف) هللا نبا

 تابيط مهيلعان مرحاوداه

 ىرك ذامىهو (مطتلحأ
 نبرذلا ىلعو ماعنالا ةروس

 انمزحام ىنعملاو ةيآلارفظ
 مظع لظلالا تابيطلا موماع

 لبقددعاموهوهوبكترا

 اذه



 ىسعنبافانبحاص اذه ناك ناوا:,حاص نباف ىسعاذه ناكنانولوقباوناك (55/)  ىمهءالدتف نم ىأهنم كش ىلهلتف ىف

 التقىأ (انيقرو واتقامو)

 ني:ةيدم هول_ةقاموأا قي

 لعد فاقح هواتقاموأ

 هل 0 اديكأت انيق

 اغتتا قى دول تقامو
 هللا هعقرلب ) اق-هلتف
 محال ثيحىلا (هيلا
 ءامسا|ىلاو هني --

 ىف (ازي ز_عهللاناكو)
 (امكح) دوهيلا نم هماقتا

 ناو)هيلاهعفر نءربد امف

 نءؤيلالا باكلالهأ 5

 هن نك هوي (هتوم لبقدي

 ةفص ةعقاوةيمسقةلج
 هربدقت فوذحم فودوا

 دح أ باتككلا لهأ نمناو

 انمامو هو<وهب نتمؤيلالا

 امو ىنعملاو مولعم ماقمهلالا

 دح ىراصنلاودوهيلا نم

 ىسيعب هتوملبق ننمؤيلالا
 هللادع هنإب و مالسلا هيلع

 لبق نياءاذاىنعبهلوسرو
 ني-> ه->ور ىقهزت نا

 عاطقنال هناعا هع_ةئال

 ناربمصل اوأ فيلك-ةلاتقو

 مهتم ناو ىن-#ب ىسعل

 لهأ مهو ىسيعتوملبق
 نونوكي نبذلا باتكلا

 لزني هنا ىورهلوزن نامز ف
 نامزلا وْ آ ىفءامسلا نم
 ل-هأ نم د_>-أ قييالف

 ىت>هب نمؤبالا باتكللا
 ىهوةدحاوآللا نوكت
 هب قريمضلا اوأ مالسالاةلم

 نوك-:لوقلا اذه ىلعفان. ب مهنظاول تقي ل ىنعي سابع نءالاق (انيقيهواتفامو) ةقيقحو لء نعال

 ىهبشلا نممط عق دام عفنارب مو مهنظل د( اواذ.ةي نظاا كالذ اولتقام ىب_عملاو نظاا ىلءةدئاع هواتق ىفءاطا

 رهف نءنوكي ئشلل ل_ةقلا ناك لذ لص اواماثاماع هماع ىنعيانيقب ل ةواماعولق برع !!لوقكوهف هلتق

 مودواتق مهنامهنمانظ ناك امئاالءاك ا ماتاماع ىسيع ل دقب مهماع نكيرلا ذه ىلع آلا ىتَمو ةيلغو ءاليتساو

 هواتق مهنا اوعداام انيق حيسملا اواتقامو ىندملاو سبع ىلعةدئاعهولتق ىفءاطاّن لبق ةقيم> كلذ نكي

 ىسيعاولتقي م مهنا 0 (هيلاهطاهعفرلب ) هواتقاموهرب دقه دعب ام ىلا عجرباذيقب هلوق نا لدقو

 فيكم دقت دقوءوس هدارأ نعههاخواورفك نرذلا نءهرهطوهيلاهعفر لجو زعفللا نكلاو هوبلص مو

 نم ىلءهرادتقا ىف ىنعي(ازي زعهللا ناكو ) ىلاعتهلوقو ُج ةياذ هيفا نار عل ةروسىفهعفر ناك

 امقتنماعيذم ىعيازب زع ليقودوويلا نمهصياختو مالسلا هيلع ىسيعءامنا ىف ىنعي (ايكح)هدابع نمءاشإ

 ب محح اييكح ةميظعة تقم مهنم لتةف ورلا سوت ايسبسا نب سنو بطني مهيلع طاسف دوهيلا نم

 3 أ نمامو ىن# (باتكلا لهأ نمن او) ىلاءتهلوق 0 ةيذاك- !!ىوعدلاهذهاوعداثيحدوملاىلع

 نبالوقاذ_ههتماكو هحورو هلوسروةللادبعهناو مالا هيلع ىسعب ىنعي ( هبنخ ءؤيلالا) باتكسلا لهأ

 هلهجواللوقلا اذهو لس وهيلعةللا لصد محمي ىنعي هب نامؤيلالاهلوق ىف ةمركعلاقو نيس ف ارثك أو سابع

 مدعت نالوا نارك الالوقوهيلاريمضاا عجرب ىتحةبآلا» ذه لبقرك ذ سو هيلعللا ىلص ىنللر جل هنال

 م اتعلا 0 دراما 3 هوم لبق )ى لا «وع ناك 0 8 0

 ا اور دا نظر م رة ع نما الإ : تاتكملا

 طق سوأ قهاش نم ىدرنوأ قرت>اءاوسهنباعاهعفنال نيح سأيلا ىف عقواذاه انعم سابع نبا لاقهناعا ا

 هل ليقف ءاوطا ىفهب ملك, لاق تيب قوف نءرخ نا تيأرأهلل يقف ةأؤ-تاموأ عيسلك ًاوأرادج هياع

 تب رضت ولا هرضحاذاىدوهبلانابشو> نب رهشلاقوهناساهب جلجات,لاق«ةنعتب رضنا تيأرأ

 هلوسروةللا دبعهنا تنمآلوقيفهب تب ذكفايدن ىدعكاتأهللاو دءاياولاقودرب دوه هجواهتكجابةكسن الملا
 نونمؤي نيباكلا لهافهنلا دب هنا تنمآ لوقيؤ هللا نباوهللاهناتمعزفايبن ىسيع كان ىفارصنلل لوفتو
 هيلع ىسعولا عروس نا كارلا نعأ نم ةعاج بهذونامميالا كلذ مهعفني ::الث يح نكلاوهب

 توم لبق ىسعب نامؤي لالا باتككلا لهأ نمدجأ نمامو ىنعملاواضيأ سابع نبا نع ءةياوروهو مالسلا

 نوكت ىتح ىسعب نمآ الا نيباتكسلا لهأ نم د> أ قيالف نامزلارآ ىف ءامدلا نم هلوزن دزع كلذو ىسع

 ربغدبعيدحأالو ىفارصنالو ىدوهق بتال ضرالا ىلا ىىسءلزن اذاءاطعلاق مالسالاةلم ىهو ةدحاولملا

 ىلصهللالوسر لاق لاق ةربر هنأ ن 00 ادع ناو ىسسب نتا الا هللا

 ريزندلا لّقيو بيلصاا ىكيفاطسقم امكح ميسم نب كيف لزغي نأ نكت ثوديلهدرب ىسفن ىذلاو او ملسو هيلعدللا

 ايندلا نمار ةدحاولاةدجسلا نوكتىت-وةباور ىفداز دحاهلبقي ال ىتلاملاض يفي و ةيزملا عضيو

 لاقةياور ىوةبآلا هتوم لبق هب نأ هؤيلالا باتكسلا لهأ ن«ناو مش نا اؤرقاةربر هوب ل وقيم اهيفامو
 ريزنملا نلتقيلو بيلصلا نرسسكيلفالداعامكح مبىص نبا ككيف نازغيل هللاو سو هيلعهنلا ىلصةنلا لوسر لاق

 ىلا نوءديلو دسا>ّ:اار ضغابتلاو ءانحشلا نبه ذيلوا هيلع الف صالقلا نك رتياوةب زما نعضيلو
 هذه ىف نامزلاوح 1 ىف لزني ىسيعن ا ىلع ءاد ثيدملا اذه ىنف نيحي حصل! ىفهاجرخ أ دح ألبي الف لاما

 امك اح نوككل ب ةخسان عب رسشوةلةّتسمةلاسرب اردن لزني.ال هناو | ياعسل م رشب محيوتمالا

 لطسوةقيق> هريكيى نعي بيل هلا كبف )سو ءيلعةنل  ىلصهلوقل مهيأ نماماماوةمالا هذه ماكح نم

 5 ىتاتكسا!ىلا ىئاثلاو لسو هيلعهللا ىلص دمت يلا وأهنلا ىلا جرب



 7 (881/)) ١ دوييلانم اطهرناىور(مطهبش نكلوهوبل مامومواتقامو)

 لدب ا ىلاءت هللا نا كللذو ,هنع ةباكل اهجو ىلءالةللالوق ن.هنا ىناثلا لو ةلاوهمعز ىلع ةننالوسردهنا ىنعملا

 لوقلا نم هنورك ذياوناك امعهتجردلاعفر نسحلال اوقنابحيبقلال اوقلا مالسلاهيلعىسعفف مهرك ذ

 قءاماعلا تاةخاو باصو ل دق ىتح هريغ ىلع ىسيع هبش قل |ىنعي (مط بش نكلو) ىلات هلوقوو حيبقلا

 لاق هنأ هم ءذم نإ بهو نع هدنسو ىربطلا ىورف مالسأ !هي اع ىدسع ص ىف دوويلا ىلءهيشىذلاهسثنلاةفص

 ىلاءتهننا مهروص م-هيلعاوأخ داسأق مهم اوطاحاف تدب فنا راوخلا نمرمشع ةعيسهعمو ىسع دوهيلا ىفأ

 نمهبامصال ىسيعلاةفاعيج كلة ةنلوأ ىسيعانل نزربتلانوةرحس م_طاولاةؤىسيعةروص ىلع مهلك
 ةروص ىلعىلاه:ةهللا هرود دق و ىسيعان 'لامتف مهيأ جر فنان أ مهنه لج رلاقفةنإإبم وبلا تم هسفن ىرتشإ

 هللا عفرو الذ لدم ىراصالا تنظو ىسيعاول دق دق مهنا اوذظ و ,طهبش م نفهوبلصومولةقوهوذخاف ىسع

 هباحصاللاق مال_سلاهيلع ىسيع نأ بهو نعى :رخأةباور فو كالذهموب «نم مالببلا هيلع لجوزع

 اوقرنداوج رد ناك ةريس مهاردب ىنعيدي او تام ثالث كيردلا حصر نأ لبق مد أى نرفكيل
 هيحاصبانأاملاقو دحف ىبدع بادكأ نماذهاولاةفنيي را اودادحأن وعمشاوذخافهبلطتدوهيلا ا

 نولعءجتاملاةفاةفانمناكو دوهيلا ىلا ناب راوخا ضعب ىتأ 5 ًاماف كلذ ك دحؤرخكا اوذخأ م “ هوكرتف

 لدىذلا قفانملا كلذ ىلءىسيعهبش هللا قلافهياعمطدفامهرد نيثالثهلاواعف حيسملا ىلع متالدانأ نأ

 وهواتقفهوذخاف هلع

 هنافةنجلاهلو 0 أهباحصال لاق مالسلا هيلع م نب _ىسيعةللاىن نا اذارك ذو هوبلصو
 ليقو ءامسلا ىلا بدع لجوزعللا عفرو بم دو لتقو لج .رلا الذ ف اف هند ىنايان أ مهنم لج .رلاقف لوتقم

 لتقف ذخاف بيقرلا كلذ ىلع ىسعه.شهللا قلافهظفح| يقر هياعاوا_هجو تيب ىف ىسع اوسح دولا نا

 بهو نعانرك ذام باود'ابلاوقالا ىلوأو ىربطلا لاق تةولا كلذ ف ىسعل_جوزعكللا مفرف بلصو

 ةإّئسمريغ نم يب وهب طيحأ نيحتيبلا ىف ىساععم ناك نم عيج ىلع لأى سيعهبش نأ نم هبنم نب
 هبهودارأهوركم لكن م مالسا ا هيلع ىسيعهيدن هب ذقذي ودووماا كل ذب هنا ىزخيا نكسلو كالذ مهايا ىسيع
 امدعب هباحصأ ضعب ىلع همش قأأ نوك,ن أل محو هدابع نمءءالتبادارأ نمةللا ىلتبيلوهريغو لق نم

 ىذلانادووبااو هباعصأ نظوبلصو لتقوذ_خاف كلذ تب ومالسلاهيلعىسيعهللا عذر وهباغك أ هنع قرفت

 كلذلف هللا دنع ىمالا كلذ ةقيق- تناكو .هيلع ىسيع سعأ ىنخو هب ههبش نماوأر امل ىسعوههوبلدو هولتق
 ىفازدووبلام هو ىسع لق ىفىنعي (هيفاوفلتخا نيذلا ناو )م طدبش نكلودوبلصامو هولتقامو ىلاعتلاق

 كلذهجو ىلع هيشلل وادق نار سيب شلل سس د را كالذو هلق نم ىنعي (هنمكش

 دسكلاو ىسعهجوهجولااولاقف ىساع دسجريغ هود جوفه دس ىلا اورظن هواتقاماذه دهس نود صخلا

 م-مْملجر هيلع خدتيبلىفهباكأو ىسعاو بحال دوهيلا نا ليقو هيف مهفالتخ او هاذهف هريغ دسج

 ىسيعاوأ دق م مااومعز دوهيااهللاءادعأ ناةداتق لاقوىيعهنا نورظن»مهودوب

 اودقفوءامسلاىلا ىسعلجوزءفللا عفرو لّقو ذخاف لجرلا كلذ ىلع ىسيءهبش هللا قلاف مهلا هجر

 مهفالتخ اوهاذهفىسيع ميما نياف انبحاصاذلةقاكن اوا نبحاص نيف حلا انلتقانك نا اولاقف مهبحاص

 هتوهال نودىسع توسان ىلع عقول _ةقلانالوقي مهضءبف ىراصتلا ,ههيفاوفاتخا نيذلا نا ليقو هيف

 اذهف ءامسلا ىلا مفرهاني أ رلوقي, مهذعب ولتقهانيًارلوقي ءهضعب واعيجامهياعل تقلا عقولوقي مهضعب و

 اوفر عبلة مف مسهنم كش ىلعاوأتق نم اولتق مهنا ىنعي 0 ندمدب مهام) ىلاعن هللا لاقه.ؤ مهفالتخاوه

 هنأم_منمانظوإتق ىف نظا|نوعبتي ن م ىنعي( ّنظلا عاب االاإهريغوأ |ىسعوه له لوتفملا كلذ هقيقح

 نوكسيفدوهيلالوو نمهناامه د> أن الوق هللالوسرهلوق فو (هوبلصاموءواتقامو) هلوقب مهملع درواعيج

 ىنتقاخ كتماكبو ىنر

 امهبس نمةللا خسف ىلدلاو

 تثتعم:> ةردزانخو ةدرو

 هلل |هرب> اف هإّتق ىلع دوهيلا

 هرهطي وءامسلا ىلإ «ءقرب هناي

 لاقيد وبلا ةسحبص نع

 بلص, ولتقيف ىهبش هيلع

 ههيشهْياعهنلا قاافانأمهنم

 ناك ليقوباصو لدقؤ

 اماف ىسيع ىقفاني لجر
 ملدأأانألاق ءانقاندارأ

 ىسع ثدد ل-خدؤهيلع

 ههبش هللا قلو ىسع عفرو

 «يلعاواخ دؤ قفانلا ىلع

 هنا نوذظي مهو هوا 2

 موق ىلع اذهزاجو ىسع

 ىكادنسمهيشونونمؤرال

 م-طوهو رورجلاوراولا
 هنأك هيلا ليخ كلوقك

 هيجشتلا وقت نكلورف

 لوقا اريمضىلا دئسموأ
 هناك هيلع اناةقاناةلالدل

 هواتف نم مههبش نكلو لق
 (هيفاوفاتخا نيذلاناو)

 اولاق دوهيلا ىعي ىسع ىف

 ىسيع4_-جوه-جولا نا
 واانحاص ندبندلاو

 هلا اولاق ىراصتلا فاتخا

 ىفل) ةثال5ثلاثوهلا نءاو

 لعند هبوطام هنمكش

 ءانثتسإ ) نظلا عا عامتاالا

 نللباونضرع نييناحلا دحأ حجرتيال نأ وهو كلاب اوفصو اعاو نظلا نوعمش ع نكس او ىنعي لعلا سفج نم سد ن نفلاعابتا نالمطقنم

 ىأهيفاوفلتخا ع نيذلا ناو ل-. ةو كاذفا اونظفةرامأمط تحال نا نكعلو لع نمدن م طامنوك ف مهادار 1 نالامه د-أ حجرتي ناوهو ١



 مهفاثيم ببس (مهفاثيع روطاا مهقوفانعفرو) هةلاخ ن«ىلعةرهاظ خخ (انببمان اطلس ىمومانيت آوإل .ملصأتسن م اوالضغت ( كلذ ىلءانو ةعف)

 مهانلقو) ع رلوخدلا دنع نيئطاطمءايليا بابا واخدا(ادجسبابلا اول دا) مهياعلظمر وطلاو ( مطانلقو) هوذةني الفاوفاخيل

 مغدأهنأالا ىفأةءار ةىه واو دعنا تدم امهوشروريغ ىدملاذدلادب د_ثو نيا ناكساباو دعت شرواو دءتدحلا اوزواحتال (اودعتال

 ادهع (اظيلغا ايم م-ونءانذخاو) كمسلاذخإب( تبل ىف) نيعلاىل ءاتااجمتف لقت ةياور فو ةياور ىفةنك اسنيعلاقبأو لادلا فءانلا

 هربدقن تابيط مهيلع انمرحهلوقب قاعتيءابلاو ديكو تالة دب ضمامو (1:55) مهضقنبف ىأ(مهضقت امف)ادك ؤم

 كنم نوبلطي نيذلاءالؤهناىنءملاو لو هيلعهللا ىلصىبن'اةيلفاذه نمدوصقااول وتلا ةديعلصأتسن ب وقد وفانيم مهل

 ىسوهىلءةد>اوةلجةاروتلا تازئا دق ىنافاج اكو ادانعهنوبلطيام!ءامسا| نماباتك مهياعلزمت نا دمشاب 1 7 8 نع 7

 اودبعودانعلا ل يب ىلعةيؤرلا اوبلط مهمامةياغكهيفامتانيبا|تايآلاو تارهابلا تاز عملا نمهتنت آو ١ ار رو هلوق
 ىلا ءاعدت_سا كلذ نعانوفعفهلوق فودانعلاو جاجللا ىلع نولو ب مهماو مواؤج ىلع لدب كلذ لكو لجعلا ناقيقحن ديك رمل
 اناطلس ىسومانبت آو) كك: ءفعن مئنأ اوب وتف مهنعانوةعاوباثاملاو .رجأنبذلا كئاوأ نا ىنعملاو ةبوتلا نكي مل تابيطلا ميرحت

 ماللاهياعىسوالجوزءهنلااهاطعأ ىلا تارهابلا تاز وعملا ىهوهق دص ىلع دن ةحضاو ةح ىنعي (اندسم ا

 ذخأب بسب روطلابىمسملالبجلا مهقوفا:عفرو ىنعي (مهقاثي؟ روطا| هقوفانعفرو) لجوزع هلوق 3 7-2 سل
 مهاظأ ىتحروطلا مهقوفهنلا مفرفاهبفامع لمعلاو ةاروتلالوبق نماوعن.اليئارسا ىنب نا كلذو مهقاثيم |||” در تدعو هاما

 اوفلاق: (ادجسبابلا اواخدا) مهلظي روطلاو ىنعي (مطانلقو) قاثيملاو دهعلا اوضقنيالفاوفاخيل || تازجمىأ (هللاتإب اب
 تسلا موب ىفاوزواتال مطانلقو ىنعب (تبسلا ىفاودعنالمطاناقو) مههاتسا ىلعءنوفحزي ,هواواخدو مولتقو) مالسا|هيلعىموم

 دارملاليقوهيف اوداطصاواودتعافتبسلا موب ىف كمسلا اوداطصينأ اوهم مهنا كلذو هيف كل لحالامىلا | | ىحيداي ركزك (ءايبنالا
 ادك ؤمادهعمهنءانذخأو ىنعي(اظاغاقاثيم مهئمانذخأو) تبسلا موي ف بسكلاو لمعلا نع ىبهنلاهب || ديغب (ق-ريغب) امهريغو

 ىلاعتهلوقوهو قاثيملاكلذاوضقن مهنامث هنع ثلا مهاهنامع اوهتذي نأوهبهئلا مه ىمأا ب اوامعي نإب ادي دش ||| لتقلاهب نوقحتسي ببس

 مهانعل مهقاثيممهضقن ببسبف ىن-هملاو ديكو تلإةديصامو مهضقنبف ىنعي (مهقاثيم مهضقنامف) | (فاغانب واق مطوقو)
 قدص ىلع ةلادلاهللاتان“ ابمهدوح و ىنعي (هللا تا اب.هرفكو)انلعفام موبانلعف و م -ميلع انطخمسو ةب وح ىأ ف اغأ عج

 كلذل قاقحتساربغب ىنءي( قحريغب) .متوبن ةعص ىلع ةلالدلاوةحلا مايق دعب ىني(ءايدنالا.هلتقو) هئايدنأ |( رك ذلا نم ئناهيلا لدوتيال
 فاغأ عج لوقت امهقفنال ىهف ةواشغو ةيطغأانب واق ىلءمظوقتب وىنعي (فاغانب وق مظوقو) لتقل اهيا هللا عبط لب ) ظءعولاو

 هللاعبطلب) هلوقب مهيلعهنلادرف هيلاانوعدتامىلانب ةجاحالف )عال ةيعوأ نب ولف ىنعي فالغعج ليقو ||| راكناودرو» (مهرفكب

 ىسوعمهنامياىنعي (اليلقالا نونمؤيالف) مهرفكب بسب م_مبواق ىلعةللا متخ لب ىنعي (مهرفكب مهيلع || الف) فلغانب واق مطوقل
 وهريلقلادارملا ل -يقواريثك الواليلق نو:مؤيال ليقوبتكتلاوءايدن الا نمهاوساممهرفكو ةاروت'او ||| دبعك (اليلقالا نونمؤي
 (اهظعان تهمس ىلع مطوقو مهرفكب و ) كاعت هلوق دوهيلا نماونمآن يذلادباحصأو مالمس نب هللادمع هباحمدأو مالس نب هلبا

 | رفاك هللاةردقر كسنمو بأريغ نمدلولا قلخ ىلع ىلا ءتهنلا ردقاور كس أ مهنا كلذوان زلإب اهومر نيح ىنعي || ىلع ف وطع .(مهرفكيو)

 انزلاباهايا مهيمروهامظعاناتهب يسم ىلع مطوقيدارملاوىلاةتهنلاةردق ,هراكن اوهمهرفكب وهلوقب دارملاف نيستا عوأ لع

 ببسلا اذهلف كلذ نم اهتءا ربقعلدبامتإ ازجهلا نم ميسم ةدالو دنءرهظ دق هنالامظعاناتهب هامساسغاو را ع |وق

 0و د ا اناكلا وقد لج وزعمطوت ُُة ماسلا نابالا مس قع دويل لوق 0 اورتكا ينالرقكللا 5

 لجوزعهتلا مهيذكف كلذ ىلع ىراصنلامهنقدصو مالسلا هيلع ىسيعاولق مهن ادوويلاتءدا (هّللالوس دأ ا

 اعيج ىلع مهرفك ض عب فطع | سوهيلعفنلا ىلص
 ةكربلابهحسم مالا هيلعليربجنالاحيسءىمس (حيسملاانلتقانامطوقو)) انزلاىلاةبسالاوه (اجاظعاءاتوعمسم ىلعمطوةو) ضعب
 ممه (هللالوسر ميسم نبا ىسبعإ حساملا ىن_ياحيسم ىمسفأر بيف صربالاوهك الاو ضي رملاجسمي ناك هنالوأ حو وهف

 لوسرلابهفصو نانا لمح ونون كنارك ذلاهياعلزن ىذلا اهيا: وسرارافكلالوقك ءازوتسا اولاق مهنكسلهللا لوسر هودقتعي
 كلذاواو قيل ناو



 ىف نواماكلا مه( نورفاكلا مه كد دأ) امهني ةطساوالورفكلاو ناميالا نيباطسوانيدىأ (اليبس كلذ نيباود ختي نأ نودي ري و)

 ىنيلماكم من وهواقس كلذ قح ىأ قنا درعاذه كلوقك ةال!نومضا ديك أت(اقح) لكلاب رفك دحاوب رفكلانالرفكلا

 ةرخآلا ف ' (انيهمإلا عنبر فاك الان دتعأو) هيف كشالانيقياّراث اقحارفك اورفكن بذلام د ىأنب رفاكلار دصا ةف_صوهوأر فكسلا
 امهعجوامهتينثتو تنؤملاو رك ذملا د_> اولا ىف ماعهنال دح ىلع نيب لوذدزاحاماو (مهنمدح ًانيباوقرفيلوهإسروةنلباونمآنيذلاو)

 لبق. (اهحر)ت ايسلارتس, (8 58) (اروفغهللاناكو) ,طدوعوملاباوثلا ىأ(مهروجأ) صف>ءايلاب و (مهيتؤن فوس كئاوأ)

 ضعبل' نود ضءبلابناءالا نيب ىنعي (اليبس كاذ نيب او ذخ نأ نودب ري وهل سر ضعبب بيذكتلا عمل
 ىنعي(اقح نورفاكحلام ه]) هتفص هذه نم ىنعي (كئاوأ) هب نون هانيدوهيلانوبهطاهذمنوذخت

 مهنعر ,ةكلامسالد ل سرلاضعبب ناعالانامهوتم,هوتيالثل مه هرفكلاديكوت كللذلاقائاوانيقب

 هنممزاةزجتم اوهو ضءبلاةوبن ىلع لدي ىذلا ليلدلا نال ,هاكب رفكلاكءايبنالاضءبب رفكلا نأ معيلو

 (اندتعأو) مهعيمجب ناعالا مزاف ءايبنالا عي ةزتملا ت دجو دقو ةوبنلا تاصح ةزجتم لات دجو ثيح هلا

 اوقدص نيذلاوىنعي (هلسروةئلباونمكن يذلاو) هيفنوناوىنعي (انيهماباذعنب رفاكل) انأيهو ىنعي
 (مدهمدحأن يباوقرشيإو) قدصو ق>هللا دنع نم هب اؤاجام عيج ناو هئايبن أعيج ةوبنوةللا ةينا دحوب

 (مهروجأ مهو فوس) مهتفصهذه نم ىنعي ( كئاوأ) نونمؤملا مهو مهعيمج اونمآ لب لسرلا نم ىنعي
 باوثلاب,هدعواملىلا ءتهنا ىنعي (ايحراروفغغهللاناكو) هلسر وهبتكع يم وهئلاب مهناعاءازج ىنعي

 دمحم ناميالا فىراصنلاودوهبال بيغرتلاكو هف هجري ومطاهرفغب 0 نع زواجي هنأ مهربخأ

 نأباكلا لهأ كلئسي) ىلاعتهلوقو رفكلا لاح رهنمناك امم رفغاونمآ اذامهنال سو هيلعهنلا ىلص

 صاحت فو فرشثالا نب بعكن ا كاذودوههلا مهو باتتكلا له دجتاب كللأسي ىنعي (ءامسلا نما مويلع لزنت

 مكءاهسلا نمةدحاوزلج باتكب انناقايبآت تكا م-وهيلعهللا لصةنلالوسرلالا دوببلا نمءاروزاعُنبا
 نأدولأس ليقوم ياصتخماباتك مهملع لزني نأ | سو هيلع هللا ىلص هللا لوسراولأس لو ةاروتلابىسوم ىفأ

 لاؤسدوبلا ':لاؤسلا اذه ناكوهتلال اوسركنإب كللاده_ثيل نال ىل!ءامكو نالف ىل بانك م ويلعلزغي

 لوسرلاة زم نالودابعلا ح-ارتقا ىلع تايآلا لزتي ال ىلا عن هئلاودايقتن اوداشرتسالاؤسال حارتقاو تنمآ
 اولأس دقف)ىلاعتهلوق ةووف تنءتلا باب نم داي زلابلط ناك- ترهظوت م دقتدق تناك مسو هيلعقثللا ىلص
 ع د راما رك ةماسن هيفف دما كولأس ىذلا نم مظعأ ىنعي( كلذ نمربك أ |ىسوم

 كلذ مهتلئسم دن ايكيلع نمظعتال ىنعملاوتنعت لاوس ل سوديلعةننا بص هتلالوسراولأس ثيحدوملل

 دووملاىلالاولا د:سأامناو كب اونمآ املعامسلا نم بات انكي مهتبتأول هللا ىلع مهئارتجاو مهلهجطرف نم مهنا

 هيلع ىسوم مايأ ىفاوناكن يذلا مهنإبآن ملاؤسلا اذه دجو ناو إس و هيلعهتلا لص ىننلا نمز فاوناكنيذلا
 دوهلاءالؤه فالس ًاىنعي (اولاقف) تنعتلا ىف مط نيلك اشم ومطا اًوسب نيضارو مهبهذم ىلعا |وناكر مهنالمالسلا

 هيلع ىسوم عماوج .رْس ليث ارسا ىنب نم ناعمس نا ثالذو ةرهج هرث هأن :رآىنعملاوانايعىنعي ) :رهج هللا نإ :رأ)

 ىنعيي (مهماظب ةقعاصلا مهتنخاف) ةرقبلاةروس ىفةصقلا تمدقت دقو كلذاولاةف ليلا ىلا ماللاوةالصاا

 نيحنورههيخأع م ىسوم مهفلخ نبذلامهواطأ ىنعي (لجتلا اونا مث) ةب ؤرلامطاؤسو مهماظب بسب
 ىهو ىس ,ومقدص ىلعةلادلا تاحضاولا تالالدلا ىنعي ( تانيبلا مهتءاجام-اعب نم) هب رتاقيمىلاج رخ

 ديا ىفةلزتعملا ]وق نالطب

 هنال.ةريبك-لا بكترملا

 هل-روهتلإب نمآنمنأربخأ

 مون مدح نيب ف رفد ر
 مك صو هرجأ هيتؤد

 هللا نان ناكلا

 ل ديف دحأ نيب قرفيمو

 نالطب ىلعو د_عولا تحن
 مد_ةبلوقيال ن-ملوق

 ةرفغملا نمل عفلا تافص

 هللا ناكو لاقهنال4_حرلاو

 نولوهي مهراجحراروفغ

 ىام>راروفغةنلا ناكام

 اهحراروفغ راصملزالا
 هبامصأو صاختة لاقاملو

 نا سو هيلعهنلا ىلص ىنال

 باكبانتافاقداصايبن تنك

 هب أك ةل_جءامسلا نم

 لزن مالسلاهيلع ىسوم
 نأباكلالهأ كلئسي)
 فيفختلابو (مهيلعلزنت

 نماباتتك )ور معوبأو ىم
 تلك ةلجىأ (عامسلا

 آوحرتق اع او لج ةاروذلا
 تعمل نمتس لع كلذ
 هولأسولر ن_سحلا لاقو

 نالمهنطعال نبدشرتسم

 رك 8 0 واما يات ننام ردقم ةرشماوجال اي 1 ىديماولا قفز نكقةلجنآ ا

 ل ىلع 0 را انلا اوأ لئافاباذعلا (ةقداصلا ين اء ةرهجه هرئانر أئ ًاانايع (ةرهجةللاانر راف

 لاؤس ببسب كلذ ناكولوةلج نر ملالازناك اك ةنكع م اهمالةب ؤرلا لاوس الةن ٌؤرلا لاو اوس ىف مهن هنو تايآلا فمن ىلع مكحتلاب وأهعضوم

 توبثلا نكموهاءالا نكمملاب قلعيالو نكمملابهديقو هعمطأ لب ةةعاصلا هنذخ امو كيلارظن أقرأ بر لاقهناف ق-كلذد ىسوم ناكل ةيؤرلا
 عسنلا تازجتملاوةاروتلا(تانيبلامهنءاجامدعب نمإاطا(لجتلااو ذختا مث) ههايحأ مث



 ىلعامدقتمركشلاناكف

 (اهلع) باوثلا نمر رجلا
 بحال)ن وعنصتامياملاع

 نم ءوسلاب رهجلا هللا
 نكلوري+لاريغالو(لوقلا
 (لظ نءالا) شخ أر هجلا

 نم ىنئةسالظ نءرهجالا

 رهج هللاهيحال ىذلار هلا

 ىلعوءدب نأوهو مولاظملا

 نمهيفاعورك ذب وملاظلا

 ءودلاب رهجلا ليقوءوسلا
 نمالامتشلاوهلوقلا نم

 الفولثمءءلعدر نادنافلظ

 دعب رصنتانإو هيلع حو

 (اعيمسهنلاناكو) هماظ

 (اهالع) مولظملاىوكشل
 ل م _ظ

 دار هجيال نأو وفعلا
 ىلع ناكن ا اوءوسل ددحال

 قلطاامدعب راعتالاهحو

 لضفالا ىلع اثحهب رولا
 هءافخاو ريخخ اءادءارك ذو

 نا) لاقف وف_للاببست

 00 ناكم (اريخ اودبت

 هقامعتف (هوفختوأ)ءوسلا

 امهيل ءوفعلا فطع مارس
 (ءوس نعاوفعتوأ) لاقف
 مكحبرولف نعهوحم ىأ

 وهوفعلا نأ ىلع ليلدلاو

 ريدتاءادبارك ذب دوصقلل
 هللاناف) هلوق هئافخاو
 مهناىأ (اريدقاوفعناك

 عم ماثالا نعاوفع لزب

 ميلعف ماقتتالا ىلع هتر دق

 نا) هتنسب اودنقتنا
 هإسروهللاب نور فك نبذلا

 دمحو ىسعباورفكدوهللك (ضءبب رفكنوضعبب نمؤن نولوقي وهلسر وهلا نيباوقرفي نأ نودي ربو

 ءمعنملاةفرعمىلارظنلاهب ىسهتناايناثرظنلا مهاذامن اموبمايظع اركسش كلذ

 ىطععي و لمعلا نمريسلا لبي وأكركش ىلع مكي رجب (ارك اش ناكم) ناعالا (855)

 ثمل هبن. افةيل
 هللا ناكو) رك ذلا ىف ناالا ىلعركشلا مدق كل ناف نا-ءالا ىلع ام دقم مهبملار كس ثلا كالذ ناك الصف«

 فاعضاوهدابعلاع أ نمل ياقلاباضرلا هللا نمركسشا!و مهروجأ ا .ةوم نين هؤملاهدامعابيثم ىنعي( ارك اش

 ىرك اشلانمدارملافةراعتسالال يبس ىلعار كك ازا ىمسرك_كلابهداب ءهنلا ممل ليقوهيلعباوثلا

 هلوق ف كاذ ىلع كب زاجيف مكن اهو :ةرك-ثق ىلا (اهلع) ةككشلا لعاشت مدنو 5 لاف لاةنلأ ذم

 ءوسلاب رهجلا بحال ىلاعت هنأ ىنعي ىناعملا لهل اق( ظن مالالوقلا نم وجات تخاا) ل>وزع

 نءرهجالا ىن :ءملاو لصتمءانةتساوه 0 ع ءيفلالوقلا نم ىنعيلوقلا ن ماض دن رهحاربغالو

 لاوحأ انايظإذ زوج الءاماءلالاقملاظلا لظب رهن ًازوحب مولاظملا نكلةأنعمو عطقنمءانئتسا اوهليقو ِلظ

 نكل بي رلاف صخشلا كلذ عوقوو ةبيغلا ف سانلا عوقولاببسريصي كلذ نالةموتكسملاةروتسملا ساذلا
 اند ١ زيالودلث مشي ناهلزاج متوش ناو كلذو حو بصغوأ ىن. قرسلوق. .ذهماظراهظ'هلزو يف لظ نم

 0 ل سو هياعةللا لصةنلالوسرلاقلاقةرب رهىب أ نعىورام كلذ لعل دب وكلذ ىلع

 ظ دح وعدي ناهللا_ مال سايعنبالاق !مهجرخأ مولظملا ىدتعإ ىتحامهنم ”ىدايلاىلءفةياور فو لوالا

 ظ اة

 لوبدرشلف موني لزاذا 2 كن لا د رامنيب قر يلا

 هدنع نم ج رخيف هتفايض ن سالف لجرلا,لزن لجرلا اوه هاجم لاقهب عنصامو 1 : نادلف «ةفايضاونسح

 | دعمنا لد ىتلاوهتملانالجر نا كلذو ىبدصاار 507 لتاقملاقو ىتفايضءاسأ لوةيؤ

 ملف ىنمتشهللالوسراي رككوبأ الاقف لسوهيلعةللا ىلد ونلا ماقفهي اعدر مارا مركب وب هنع تكشف رخاع

 ناطيشلاءاجو كالملا بهذ هياعتددراماف كننع بي ناك امنا لاق تةهيلعتددراذاىت ل

 قحلاالا لقب الوهللا قيلفه اقىفام(املع) مولظملاءاعدل ىنعي (اعيمسةتنا ناكو) ةبآلاه ذه تازئو تمقف

 0 ةوةلصا!وةفايضااو ةق دصلاو مايصلاكربلا لا معأ نمد ريسابعنبالاق (اريخاودبتنا) ىلاءتهلوقف

 4م ةنسحاو درت ناهانعم ليقوهوروظن لفربخلا اوفح ىنعي ) هوفختوأ) ءوسلا نمالدبارب_خاودبت ناهانعم

 ىلع تاريخا د_داقم ميج نامل ةوةدحاوهلتبتك اهلمعي واهم مهن اوارسشع لب : ةكناهماوامعتف

 قاخلاب قاعتي ىذلاف قاما عم قاختلا ىناثلاو ىتحلا عمةينلا قد صام د> أ نيمسق ىفةروص#اهنرثك

 وأ اريخاودبت ناىلاعت 0 العلاورمسلا ىف .-يلا عفن لاصر ا هواضإأ نيمسق فرصحتني

 لامعأ عيج نيتماكلا نيتاهىف ل ديف (ءوس نءاوفعتو أ ) ىلاهتهلوقب ةراشالاهيلاو ,متعرض عفروأ وف

 اهوفوأ|رهجءارقفلا اهوطعتف ءةدصلا اودبت نا ىنع او لا-اريحلابدارملال_قو رضا مفدعيجوربلا

 اوفعاف ماقتتالا لع هيردق عموفعاذ لزب /ىنعي (اريدقاوفءناك هللا ناف )ةماظم نعاوفعتو أ ارسساهوطعتف

 هانعمل قر ك<ةعوفءااوزواجتل لهأ هنالةمايقلا مويوكنع فعب لجوز عقلا ةن باو دتقاو كساظ نم متنأ
 تلزن (هلس روةللاب نورك, نيذلانا) لج .وز عدل اوقؤ هيلا باوثلا لاصي | ىلع اريدقافع نم اوفعناك هللا نا

 نآرقلاو )سو هياء هللا لص دمحمب وليجتالاوىسعباوركوةاروتلاو ىسوعاونمامهناكلذودوويلا ف

 اونمآىراصتلاودمحو ىسعباورفكو ىسوعاونمادووملا نا كالذ واعيج ىراصن!اودوهيلا ىف تازن لبقو

 نولوقي وهإروهللانيباوقرفي نأ ن ودب ريو) نيعج أ مهباعو لسو هيلع هللا ىلص دمحمب او رفكو ىسع

 ناميالاصيالوهإسرب نامبالاوهنلا,ناميالا نيباوقرغي نأ ن ودب ريو ىنءي( ضعبب رفكنو ضعبب نءؤذ

 اركشم

 هللا
 نآرقلاو لس و هيلع هللا ىلص دمحم اورفكى راصلاكو نآ ارقلاو ليجنالاو مالا امهيلع



 6819 .رانلاو مهجر عق ىفىذلا قط ىفىأ ( رانلا نمله سالا كردلا ف نيقفاثملا

 هذه ىلا وة يمه ذه ىلا ريعت نيمنغلا ناب ة ةلاعلا اجلا لك قفانملا لم لاق إ_سوءهيل هللا ىلص ىنلا نَءرَع

 ريعت ىنعمو عبتت نيمذغلا ىال ىردتالةددرتملاةري>ت:|هانعموةلمهملا نيعلابةرئاعلاةاّشلا لث.ك هلوق ىه

 عمد ىم قفاذملا لكما ذهو بهذت نبأ ىلا ىردتالهذهىلاةىموهذ-هىلاةصالامثوان يبه ذنوددرتت

 نيذلااهأا) لجو زعهلوق © نب رفاكلا عمهنطاب ونينمؤملاعمهرهاظوأن ب رفاكلا عمةىمو نينمؤملا

 كلذ نيب نيب ذب ذمهلوقب نيقفانملا ل جوز ءهطلا مذامل(نينمؤا | نود نمءاياوأ نإ رفاكلااوذخ.ةئالاو مآ

 اونوكتفكتي دوكتام له أ نود نمرافكلا اولاوتاللوقي نيقفانملا قالخاباوةلختي نا نينمؤملاهللا هن
 ريضالا ىنب دوه نممط ناك ةنيردملاب راصنالا نا ىرهنلا اذهىف بي لاو نيقفانملا نمرانا!هل تبجوأ نك

 ميلعهللاواءح نأ ن ودب رتأ) نب رجاهملالاقفىلونت نءهللالو-راياول قف عاضروةدومو فلح ةظي رقو

 رافكلا؟ ذاكإبةنبب ة كياعةتناوا حت ناءاياوأرافكعلا نوذختا ااه ن ودب رتأىنءي (انيب.ءاناطلس

 ىفنيقفاناانا) ىلاعتلاقف نيقفانملا نمرادلارقم نيب مث رانلا كل ذباوبجوت تف نينمؤملا نود ن.«ءايلوأ

 تيمسضعب قوفاه_ضءب تاكرد عبسرانلاو مهجرعق ىف ىذلا قبطا!ىفىنعي (رانلا نملفسالا كردلا
 نمو مهقوف نمرانلاه يف دقوتت مهباعل فقمت كردلا ليقوةعباتتمةكرادتماهنال تاكرد ميج تاقبط

 ناتلقرفاكلا نمإبا ذعدشأقفانملا ناك مت اق نافرانلا ىف موماءةلفةمدي دح نم تدب اون ىهليقو مهن

 ءازهتسالاوهوهنم ثبخ أر فكلا ن.رخآآ اعون هرفكى ا مضهناوهوةداي زورفكلا ىف رفاكللثم قفانلا

 دش | نيقفانملاب اذعهللا ل_عجتدسلا اذهلفرافكسلا ىل اهلقتو نيما لا رارسأ ءاشفاو نيم لاو مالسالاب

 لمعيالؤ هناسلب مالسالا فدي ىذلا وهل يقورفكلا نطب أو ناالارهظأ نهقفانلاورافكسلا نماباذع

 هنمو ظيلغتالفاقفانمهب قفيام بكستر ا نمةيوستامأو هماكحأ تحتل خ ده الو هدو قب ديقتيالو هعئارسشب
 اذاوبذك ثدءاذان م ملسمهنأ مع زو ىلصو ماص ناو قفانموهف هيف نك نمثالث سو هيلع هللا ىلصهلوق

 ىلاعتهلوقو جم نيقفااابهيشت دةفاهلعف نف ني ةفانملاتافصلاضحلا هذه ناف نا ندا اذاوفلخ دعو

 ىنئتسا مث مهبلزن اذ هللا باذع نم مهرس :: ار مدان نيغفانملاءالؤط دمعي دج نلو ىبعي (اريصن مطدحت نلو)

 اوحلصأ ىنعي (اوحلصأو) قافنلا نم ىنعي (اوبات نبذلاالا) ىلاعتلاقف نيقفا:ما نم باننرم لجو زعفللا

 هللا دهعباوكسميو ىنعي ( هللاباومصتءاو) هنعمهاهنامعاويتاوهضئ ار فاودأو هب هللا مأ اباوامعف لاسمعالا
 ءاب راودب ربل واهبهودارأو ةئلاهوامعىتلا مطامعأو .متءاطاوصاخ و ىنعي (هللمهنيد اودلخأو) هباوقثوو
 نم نييئاتلا ىنعي (كئلواف) ىلاعتلاق كل ذاف ناميالا لكدقف تاد>اذاةءب رالارومالاهذهف ةعمسالو

 ارجأ نينمؤملا هللا تي فوسو) نينمؤملا ن-ىأن «ىنهي عم ليقوةنجا ىفىن»» (نينمؤملاعم) قافنلا
 هناءاتعمرب رقت ماهفتساا ذه( متنمآو تر كسش نا مبا ذعب هللا لءفيام) ىلاعتهلوق و ةرخآلا ف ىنعي (اهظع
 ىذلا ىنغلاهنالهناطاس ىءصقنالهتب وقءهكرتوهكلمىفدب زبالهبيذعت نا نؤملاركاشا!بذعيال ىلاعت

 هتمعنركشب متقن اف ةمك-حلاولدعل اهبجوأ مال «بقاعي ا. افا دح أب قاع ناف كلذ نم ئثىلا جاتحال
 نالمتركسشو متنمآناءريدسقت رخأتو مدقت هيف اعمل لهأ لاقهباذع نم مكبفن أذقن أد قف هب متن. و

 وهليقو بيترتلا بجوتالواولا نالوناميالا مدع عم عف::الر كشلا نالو تاعاطلارئاس ىلع مدق«نامالا
 ىل ءركشيف هقلخو هداح ١ ىف ةميظعلا ةمعنلا ن.هيلعا ىلاالوأ هتريدب نيعب رظني لقاعلا نا ىنعملاو هاد أ ىلع

 نا) مييدعت ىفةنيب هج (انييمان طاس مكيل عهنلاوأ_هحن نا نودي رئانينمؤملا نود نمءايلوأ نب رفاكلا اوذختتالاونمآن يذلااهأب) ظ

 اهنال كل ذب ت يمس تاكرد عبس

 [يطعب ةعئاتتم هك رادتم

 ناك امناو ضءأب قوف
 نماباذع نفل قفل

 فيسلا نمأ هنال رفاكلا
 كردلا قحتساف ايندلا ىف

 الي دعت ىقعلا قلفسالا

 مضو رفكلا ىفهإةمهنالو

 ءازهت_تالا ارك كا

 كردلاو هل»أو مالسالاب

 مهريغءارلا فب وىششعالا

 جاجزلارك ذو ناتغا اسمو

 ءارلا حف رايتخالا نا

 قافنلا نم (اوباتنيذلا

 ريم_ْدلا نءءانثةساوهو

 مهد_2 ناوفرو رجلا

 ام (اوحلصأو) اريصأ

 مهرارسأ نماود_فأ
 قافنلالاحىفم_طاوحأو
 اوقثوو( هللاباومصتعاو)

 صلخل !نونمؤملا قثياكدب

 ههجوالا مهتعاظب نوغشبال
 (نينم وما عسم كل اواف)

 ني-:مؤملا باعصأ مهف

 نيرادلا ىف م-هقافرو

 هللا تو فو-سو)
 (اهظع ارجأ نينمؤملا

 اعايتا ام_ه طخلا ىف ءايلا

 هنأ اررقممهفتسامث ظفلل 1!

 58 رعم ناميالاف كب اذعب لعفي ئث ىأ ى أل عفيبةب وصنمافهب( متنمآو)هلل(عغركش ناك اذعب هللا لعفي ام )لاقفرك اشلا نمل ب ذعبال

 ىلار ظني لقاعلا نال نامالا ىلع رك-شلا مدقو ب اذ_ءلارفاكلا قحتس ا! ذلفدانعةمعنااو متنلإب رفكللاوةمعنلابفارتعالار كشلاو منملا

 الصفماركشركش مث هب نْمآ منملاةفرعمملا ارظنلاهب ىمهتن اذافامهبءاركسشر كسشيف عفانلل هضإ رعتو هقاخ ىف ةميظعلا ةمعذلا نم هيلعام
 دس



 :هو) ل ”ناب( نيئمؤملا نم
 (منب محئاف) مدصأ امم

 انلابيصن اوناهف يلع مهترهاظم ىفانين اونو لاق نعاوض ىموهب مهم ول تفعضام م طانايخو ك#عم هانط

 ىلعنب رفاك الهنلا لعب نلو) ةدجلا نينمؤمماورانلا نيقفانملا ل ديف( ةمايقلا موب ) نو# ةؤانهاو نونمؤملا اهمأ

 نيقفاملانا) امهنعةللاىضر سابع نبا ن ءاذك ةحوأ هنعةللا ىذر ىلع نعاذك ةبآلا لو أ ليلدب ةما.قلا ف ىأ , (ةليبس نيئمؤملا

 نم قفا. ااورفكلاناطباو نامالا راهظا نم (:1:5) عد !لالءفيام نولعفي ىأ (ةنانوعداع

 نو: مما مهوهللا ءايلوأوأ

 ه.سفن ىلا مهعادخ فاضاف

 (مهعداخوهو) طافي رشن
 لع_فيام ممل عاف وهو

 ثيح عادلا ىف لاغملا

 ءامدلا ىوصدعم مهكر ت

 مطدعأوايندلا ف لاومالاو

 رانلا نم لفسالا كردلا

 عداخلاو مشتمل قف

 هتعداخ نم ل_عاف مسا

 تنكو هتبلغاذا هتعدفت

 مهي زب ليقوهنم عدخأ
 اوماقاذاو) .هعا د ءازس

 (ىلاسك اوماق ةولصلاىلا

 ةافغلاامأ ةهارك نياقامتم

 وهو نءؤملا اه ىلتبيدقف

 ىىراكسكإ نال_كعج

 (سانلا نؤاري) ناركس

 مهتالصب نو دصقي ىأ لاح
 ةءارملاو ةعم_سلاو ءايرلا

 نال ةيؤرلا
 مهو هإمع مهم ريفارملا
 الو) اناس سا هنوري
 (اليلق الا هللا نورك ذب

 مهن الاليلقالا نواصيالو

 نودع نع نيبئاغ طق نواصل
 هللا نورك ديالوأ سانلا

 اركذالا ليلهتلاو حيبستلاب
 ناكول نسحل لاق ار دان اليل

 ناك ىلا ءتهنل ليلا كالذ

 ند ةل_عاقم

 رفكلا نطبأو ناءالار يظأ

 مهلي ذب نينمؤا عف دنا ءانعمل بو مهنيد ف لوخدلاو مهتالص نه مع (نينمْؤملانم ءلا نم كعنعو) ميار

 ىلعةلملاراهظا نيقفانملادا ىمومهن٠ محيصأ | فابيصن اوتاهف مهرارس ارسأو ههرابخإبم اياانتلسا مو منع
 اسيسختو نينمؤملا ناشلامظعن تاقابيصن نب رفاكلار ةظىمسو اف نينمواارفظ ىم سمتلق ناف رافكل

 رفظام أو نيما_ملا ىلع رصنل|لزني ىتحءامسلاباوب ًادلستفت ميظع سعأ نينم مْوملا رق نال رفاك !| اظل
 ةديدشلا ةب وقعلاةرخآلا ىفمطواين دلا ىف هولانامالا هنم قبب ال سيس> بدصنو ءىلد ظحالاوه افرافكلا

 نينمإلاق ي رف نيقي رفلا ىنعي (ةمايقلام 0 داما ههولان ىذلا ببصالا كلذ ىلع
 موب ىلا هبا ذعرتأ لب مهتماركل جالالاين دلا ىف نيقفانملا ن ءفر_سلاعضوامتا ىندملاو نقفااملا قب رفو

 نباو بلاط ىبأ نب ىلع وقوهو امهدح ان الوقهيذ (اليبس نانو ا ىلعنب رفاكس |لهنلا ل عجب نلو) ةءايقلا

 ىلءلأس الجر نا ىورةمايقلام وب كني كح هنلافدل |وق ىلعءفطع هنأ ل يادب ةمايقلا مون هبدارملا نا سابع
 هللا لعن ناو ل ةفاننواتقي ,هواليبس نينمؤملا ىلعن' رفاكلل هللا لعجي نلو ةنآلا هذه نع لاطىبأنإا

 ىفةيلاغنينمؤملاة + نا ىنعملاواين دلا فا ذهن اىتاثلا لوقلاواليدس نينم ملا ىلع ةمايقلا مود نب رفاكلإ
 نينؤللا ىلعن رفاكلل له مل هللا ناهانع# ليقوةجطاب يلغي ناد حال سيلو نإ ر ةاىلا الك زدلا

 هللا ناهانعم ليقو نونمّوملا نهدحا قس الف مهضيب اوح بتس ىت> ةيلكل اب نينم وا اهلود وح ناب اليبس

 كلذ ىلع عرفي وةمايقلا مود ىلا ةرهاظ مالسالاةعب رسش ناف عرمشلاب البس نينم وما ىلع نب رفاكلل لعجيال

 هك-اعيلإ_ىلالام ىلعىلوتسااذا ارفاكلا نااهنمو )ملا ثربالر ةاكلا نااهنمهقفلا ماكحأ نم لئاسم

 هذدهليلدب ىذلابلّدقب قبال إلا نااهتموامأ سما دع ىرتشين أهل سدلر ذاكلانااهنمو 0

 ىلعمهم زاك وهو هللا نوأماعب ىنعي ١ (مهعداخوهوهللانوءداح ني_قفاثملا نا) ىأاءت هلوق

 رفكلاهلنونطبيو مالسالاهل نور هظإ مونالإ ب .وهياع هللا لص هللا لوسر نوعداخ هاذعم ل5 0

 ىضمي.ؤنونمؤملا ىطعب اك ةهايقلا مويا ارون نوط, ميال يفوت اععلاب مه زاحمنلا او ىنعب مهءداخوهو

 (ىلاسك اوماق) نيقفانملا ىنعي ( ةولصا!ىلااوماقاذاو) نيقفا:ارون افط, و طارملا ىلع مهرونب نونمؤملا

 زعةللاهجواهم نود ر الواب اونا ملعفب نودبربالم نال اهم نودع موا لسكلا !فه ب دسو نالقاثتم ىنء

 لسكلاه جو ىلعاهلعف مقو كال ذاف ساذلا ف :و اهلمف ىلا عادلا نالاباقعاهكرت :ىلء نوفا الو لجو

 نوربالو نيدلا لجاالال ةعمسلاو ءايرلا لجالالاةالصلا ىلا نومو ةبرال مهنا ىنعي (سانلا نؤ اري) روتفلاو

 لقامناسابعنبالاق (الياقالا نا نورك ذيالو) قفانم ىلصام سانلاالولهللاو ةداتق لاق موياعةبجاواهنأ

 هلبقواودل بقيم هللانالل ةواريثكن اكل هللاهجوليلقا' كاذب اودارأولو ةعمسوءاي رهنولءفي مهنال كلذ
 نمدحأ ,هعه نكي ملىتهمهنالالياةالا نولاصيال مهنا ىنعماوةالصا|هنل ارك ذب دارملا ليقواريثك ناكل

 نيب نيددرتم نب ز يكتم ىنعي ( كلذ نيب نيب ذب ذمإ)اهاعف نوفاك, نينمؤملا ع.اوناك اذاو نول صيالف نين هملا

 ىلاعت هلوق وهو كرمشلاب نإ-حرمدملا نيكرسشم ا عمالو ني_داخا نيذم ولا عماوسيل منال نا.عالاورفكلا

 رافكنا نما اوسماو نان 0 ِط بكي نيش وللا نءاوسب ىنعب 8 د

 نم

 نيب)بذلا ف سيل ريركناهيفةبذيذلا نأالادحا 00 نوربحماموني

 ىدطاىلا اهب رط (اليبسهلدحن نلف هللا لاضي نمو )



 نبذلا مهوأ نيذلا دي رأىنع عفروأ مذلا ىلع بصن (نيذلا) امم (املأباذع مط نابإ) مهباكوتهناكمرسشب عضوو مهربخأ أ.( نيقفانملارشبإ)
 ةرصنلاوةعنملامهنم نوبلط» ةرفكسلا نولاوينوةفانملا ناك (ةزعلا,هد_:عنوغتسب أ ني:موملا نود نمءايلوأ نيرفاكلا نوذخت.)

 دقو )ني:مؤمللوهلوسراوةز علا هنبو لاق كنينم ,ؤملاو مال_ىلاهيلع ىتلاكو .زعأ نار و (اءيج هللة زعاناف) مالسلا هيلعدمت سصعأ متيالنولوقيو

 اودعقتالؤ اهم ًازوتسي واهب رفك,هندا تايآ مش همس ) 5:١١ اذانأ) نأ ارقلا(باتكلا ف) هريغاهمضب و مداع نونلاحتفب (مكيلعل زن

 0 و 22 م

 مث برص ذ موني سيت 3-3 2 در

 نودي ىن هل (نينم مؤملا نود نمءاملوأ نب رفاكلانوذخت نبذلا) ى اعتلاقف نيقفانملا ىاتةهنناففصومت

 نولاويفمسمأ متيالا د نانولوهت ؛اوناكنيقفانملا نا كالذو نين موا نود نتمةناطبواراصن ًاوءايلوأدومملا

 ةنوعملاوةزءلادوهماا نمنوبلطي ىنعي ) ةرعلا مهدنع نوغتسأ) نيقفانملا ىلءادر ىلا عت هللا لاقف دوبلا

 اعيجهلل ةيلغل اوةردقلاو ةوقلا ناف ىنع (اعيجةلل :زعلا ناف )هب اصأو ل و هيلع هللا ل ىلءروهظلاو

 50 (ميعلز 0 نام 0 ل 0 يارا

 انتا ا!فنوضوُع 0 ماقالاةروسف ىاعتهلوقوه مهت- 0 0 تا

 تالا ها ا ةك؟لرن أ | ذهو هريغ ثي د->ىفاوصوخي ىتح مهنع ضرعاف

 الف) هلوقب مه 0 00 0 ءازتسالاف 3-نرشرع

 دمحع و نآر 8 ازممسالا ريذر خا ثيد_> ىفاوذخ أي ىنعي (هريغ ثيدح ىفا اوطو< ىتح مهعماو دعم

 0 ةمايقلا مو ىلا عدتبم لكو نب دلا ف ث د لك ةبآلا هذه ىف لد سابع نبالاةرشو ل تا

 ءاوسر غلا ىف مهو متناف كلذب متيضراذاهللا تار. اب نيئزهتسملا عمنو.لا لا اهب اي كنا ىنعي (مهلثماذا
 5 نع ىطر نمورفاكو ف رفكلاانىضر نم نا ىلع دبا ذو ءاماعاا لاق

 كار 1 ةعدب بح اص عم سلج ناواضرلا عم لا 0 نوع فوكللاو

 نيقفانملا عماج هللا نا) حصا لوالاو لا زوال ل قو ةها ع سول 1 ازوحمفهركدنموأ

 تاذعىفمهعمج كالذكوهللاتان ابعا ازهتسالا ىلعايذ :دلاىفاوهمتجا مهنا ىأ(اعيج منهج ىفنإ رفاكلاو

 مب ث دحام نورظتنيىءملاو نيقفانملافتلزن ا لجررء لوقو ةمانعلا 0

 نيقفانملا ىنعي (اولاق ) مهنما مولان: ةمينغو مودع ىلءرفظ ىأ ( هللا نمحتف ك- !ناكناف) رشوأر بخ نه

 داهملا ىف 8-7 ,د ىلع نكن ملا هانعم ليقو ةمينغلا نمانوطعاف حتفااوةعقولا ف ىنعي( كك: ن نكتملأ) ك1

 )0 اولاق ) نيماسملا ىبعروهظوقل اود ىأ(بيصن نب رفاك-اناكنا د١ ةمينغلا نمابيضنانلا اواعجاف مكعمانك

 نالف ىل-نالفذوحتسا لاق, ةيلغااوءاليتسالاوهذاوسالا (كيلعذوصسن لأ) رافكلل نيقفانملا ىنعي

 ناكمرشب عضوا ناو دجتاب مهرب أ ىنعي (ًايلأباذعم ط ناب نيقفانملا ارمشب) ىلاعتهلوق ف نيدتهم مهرفكن

 لدا مًاهانعم ليقو كللذ لعفن مكر 1 اوكلاتق نم و نع ركبلغ م ىنعملاو هيلع باغىأ

 ثيدح فاوطاوخىتح مهعم
 قاوعرش, ىتح (هريغ
 ءازهتسالاو رفكلاريغ مالك

 عورمشلا ض هوكخاو نآرقلاب

 ةليقثلا نم ةففخم ناو

 لزن ىأ متعمس اذا هنأ ىأ

 اذك ناثلا نا ميلع

 ةإ-+لا هتدافاام نأشلاو

 عمن أو اهءاؤسو اهطرسش
 عفرلا عضوم ىفاهزبح قام

 بصنلا عضوم ىفوأ لزني
 ى مسهبلع لزتملاو لن
 مويلع لزئام وه باتكلا

 تيأر اذاو هلوق نم ةكمب

 انتا ىف نوذوخ نبذلا

 اوضوح ىتح مهنع ضرعاف
 ناكلذو هربغ ثيدح ىف

 نوضوخ اوناك نيكرسشم ا

 ك1 نازعلا نكذلا ف

 هبنوؤزمتسيف مه_لاجم
 دوعقلا نعنيما ملا ىهنف

 هيف نيضئاح اومادام مهعم

 ةدملاب نوقفاسملا ناكو
 نياكرشملا لءفو< نولعفي

 مهعم اودءقينا اوهنفةككب
 نيكر ثا ةسلاح نعاوبماك

 ىأ ( مهلثماذا -:1) كم

 م-هعم مكثكماذا رزولا ىف
 هجو لكن ملم ؛علاهبدرب لو

 ىنبر فاكلاو نيقفانلا عماجةللانا) ةيصعم مهعمءالؤه ثكمورفك «يفنيقفانماضوخناف ( كوا  (نزاغ) - ه5 ١

 (م©ن وصارت ) مهنهمذلا ىلع بص ذو نيقفان الةفدوأن وددت نيذلا نملدب (نيذلا) ءازمتسالاو رفكلا ىف ,هعامجأل (اعيج هج

 ةمينغلا فانوكرشافن رهاظم 06 نكد ملأ اولاق) ةمنغو5 رصن (هللا نم حف مل ناكناف) قافخاو ار فظ نم محاد - حتي مكب نوراظتني
 هنالمهظلا سس ايبصت نب رفاكلار ةظو امسلا بابل عفت يافع ىمأ نال, مشل يطعن اعنف نيام ارفظ ىمس (بيصن نير فاك ناكناو)

 ةيلغلاو ءاليتسالا ذاوحتسالاو مكيلعانيقبافكلتق نم نكمتو بلغت ل1( مكاعذوحسن لأ) نب رفاكلا (اولاق) اهنوميصي ين دلا نم فحل



 ةداهش نع تنس اوان ناو ىأ ىلا نمماللا نوكسو نيواوب ولن امهريغاهتماقا نع متطرعاوأ ةداهث.|ةمافا متيلو ناوى أ (اوضرعنوأ)
 طرعتوألدءا|ةموكحو أ قملا

 باطخ(| اونمآ نيذلااوسأي)

 اوتنثا ) مآ ) نيماسملل

 هيلعاومودر نا_عالا ىلع

 لسرلاو بتكل : !ضعبب او نُمآ

 نيقفانللوأ ضءبب اورفكو
 اقافن اونمآنيذلا اهمأايىأ

 (هلوس روةللاب)اصالخااونمآ

 ملسو هيلع هللا ىلص دمت ىأ

 لزن ىذلا باتكلا د)

 ناقرفلاىأ (هلوسر ىلع
 لع ىذلا باتكلاو)

 لزت أم سذج ىأ(لبق نم
 نم هلق ءايدنالا ىلع

 هلوقهيلع لدبو بتكلا

 ءانبلاب لزنأو لزن هبتكو
 وبأو ىاشو ىكم لوعفلل
 لسءافلل ءانما! ىلءوورمع

 لزن ليقاءاو ,هربغ امهف

 لبق نملزنًاوهلوسر ىلع
 اقرغم لزن ناقرفلا نال

 ةنس نب رشع قامحنم

 نمو) هلبق تكلا فالح

 كلذ نم ُئدِب رفك نمو

 (اديعبالالض لضدتف)

 (اونمآ ىذلا نا) هلك

 مث) مالسلا هيلع ىسومب

 اودبع ناح (اورفك

 ىسوع (اونمآمث) لجتلا

 هيلع ك<زاجيف (اريبخ نولمعتا.«ناكهللاناف)اهوه:ّءوكدنعامبةداهشلا (:1:) نعاو

 ميقيالو قااريغب هناسل ىولي سابع نإ! لاق قح اريغىل!هناسا د هاشلا ىواي ناهانعمو ني واوب ”ىرق
 هتيوللاقياهميقيالو اهمتكيفةداهشلا نعدهاشلا ضرءيوأىنعي (اوضرعتوأ) اهجوىلع ةداهشلا

 اهوك رتتفاهنعءاوضرءتوأ ةداهشلاءادإب مايقلا نعاوولت ناو هانغم ليقوهبهتلطمو هنع هتعفداذا هقح
 لوقي ماكحلا عمباطخوهو هتلبفاذا ئئثلاتيولمطوق نمةداهشلا ف ليدبتلاو في رحتااهانعم ليقو

 ةبالولا نم ةدحاوواوباولن“ىرقو ةياكلابهنعاوضرهةوأرخآلان ود نيم دحأ عماوايمت ىنعيب اوان ناو

 نوامعتابناك هللاناف) مهنعاوضرءتوأمهوعيضتو نيداسملارومأ اولتالف هانعمواضيأ ماكحلل باطخو وف

 اهيأي) لجوزعهلوق ف <لامعإب كي زاجيف هنءاسإبءىسملاو هنا سحاب نسحلا ىزاج ىلاعت هنأ ىنعب (اريبخ

 نب ةبلعبو بعكى ب اديسأو دسأو مالس نبهنلا دبع ىف تازن سابع نبا لاق (هلوسروةللاباونمآ اونمآ نيذلا

 اون ب اتكلالهأ ونمؤمءالؤهف نيماي نبنيماي وهيخأ نبا ةءاسو مالس نهللا دبع تخأ نبا مالسو سبق
 نم كلذ ىوساب ركنوربزءوةاروت'او ىسومب وكباتكب وكب نمؤن انااولاةف لسو هيلع ثلا ىلص هللا لوسر

 هلبةناكباتك لكب ونار قااو دمج هلوسرب وةللاباونمآ لد ملسوهيلعفنلا ىلص ىننلامطلاقف لسرلاو بتكلا

 سنج مساهلوسروةلاب اونمآ ةاروتلاوىمومب ونآر قلا» دمحم ىنعباونمآن بذل اهي ةبآلاهذه هللالزئاف
 ةاروتلاو ىسوعاونمآ نيذلااهيأايىندملاواءيج باتكسلا ل_هالباطخوهل قو هل_سر عيمج اونمآىنغإ
 مو مهتدسلاب اونمآن يذلااهبأاي ىنعماو نيقفانمال باطخوهل قون آر قلاودم+ءاونمآليجنالاو ىسعبو

 ليقوبلقلا ةأطاومريغ نم عفنيالناسالا,ناميالا نال ناميالا ؟<ءفئي ىتحكب واقباونمآ مهبولق نمْؤن

 ىلعاوتدثاو اومودو لبقت_سلاىفاونمآ لاحلاو ىضاملا ىفاونمآ نيذلااهيأايىنعملاو ني_:مؤلل باطخوه

 نآرقااباونمآو ىنعي (لِيق نملزن أ ىذلا باتكلاو) نآرقلا ىنعي (هلوسر ىلكل زنى ذلا باتكلاو) ناجالا
 نمو) بتكلا عيب سنج مساباتكل نوكيف نآرقلا لبقهنايبنأ ىلعاطزنأىنلا بتكلا عيمجيو
 اونمآنبذلانا) لجوزعهلؤق © (اديعبالالض لضدقف رخآلامويلاوةإسرو كو هتكنالمو هللإب رقكي
 اورفك م ىموعاونمادوهيلاف تلزنسابعنبالاق (ارفك اود'دزامث اورفك مث اونمآ مهاورفك من

 لسوهيلعفللا ىل_د دمحمب ١ ارفك اودادزامليتالاو ىسعباورفك م كلذ دعب اونا مثلدكلا مهتدابعب

 دم>ارفك اودادزا م ىسعباورفكم دوادباونمآ متهدعباورفكم ىسو. اونمآم هنا ل-قو نآر قلاد
 مهتنسلاب ىنعياونمآمث ناميالادءباور فكم اونمآ هنا كلذو ني ةةانملا ف تلزن ليقو إ_سو هيلع هللا لص

 بونذب ليقورفكس| ىلع مهتومىنعيارفك اودادزام نينمؤملا ماك أ موياعىرجتنامالا مهراهظاوهو

 مهتوعىنعيارفك اودادزا م تاور فك مئاونمآمثرفكلا ىلااودترا مئاونمآ موق مهليقورفكلا ىفاهوث دحأ

 عق والهنا لعل دب ةريثكتاىمنامالادعب رفك-!اور فكل دعب نا_ءالاهنمرركست نم نال كالذ وهيلع

 مهبعالت ومهؤأ ازهتساوه .رفكلا مهدايدزا راح اناعاتلابانمؤم نوكي الكل ذك ناك نم وهبلق ىف ناميالل

 لب هتب وتل بقتال لاقهنا بااط ىنأ نب ىلع ن عك>ال مأهتب ون لبث لهنبدلا,ببعالملا اذهل ثمو نامالإب

 ىلع اوماقأام ىنعي مط :رغغيل هللا نكي مل) ىلا ءتدل |وق دق اويقمهتبوت نأىلا معلا لهأرشثك أسهذول تق

 اوهتنينااورفكنيذلل لق هلوقبهنم باتا ذار فكل ار فغي هنأريخأ ىلاءتهنلا نال كلذو هيل ءاوتامورفكسلا

 2س االاالسسسس سل للسس

 مركب مث)مالسل اهيلع ىسعب (اورفكمت) هدوع دعب
 نوقفانملامهوأة نجلا ىلاوأةاجنلا ىلا (اليبس مهي دهبلالو مطرفغيل هللا نكمل ) ملسو هيلعهللا ىلص دمحم مهرفكب (ارفك اودادزا
 هلوقهدب وي توملاىلا هياعمهتابثمهنمر فكسلادايدزاو ىرتأ دعب ةىمرسلا ىفاورفكو رهاظلا ىفاونأ
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 (اريدف كلذ ىلعتلا ناكو) سنالاربغ نب رثككاقلخو أ مكناكمنب رخآ ”اسنادجوبو (نبرخ ”اب تايو سانلا اهم ) ممدعي ( مهذب اشي نا)

 (129) ةمينغااهداهحب دب رب دهاجلاك (ايندلا ب اوندب ربناك *)ةردقلا غيلب

 ىف ؟5ضرال !فامو تاومسلا ىفامهللوىلاءت لاف ةفةكامااامأو ضرالاىفامو تاومسلاىفامدنال مكيطعا

 دي دعتاهرت ر كس: ليقو ضرالاو تاومسلا فالكلام هنافد ريغ ىلءاولكوتتالو<يلءاواكوتف ىأ اليكو لاب

 لجوزع هلوق 37 ربخ لك لأ ةيسشخلاو ىوقتلانالهوصعتالو هوعيطتوهوقتتل» اره .وموهامل

 مهر غل (نيز رخ ايتأب ,و) نيقفانملاو نيكرشم ا دب ري سابع نبالاق(سانلاا ب .أ ميه ذب ًأشينا)

 مكدبق ناك هوم كلغ «نافكل | اهيأك- كل هنأ ىنعااورافك- الدي دهمتهيففهل عوطأو ع<-:مري 2

 مريغةداعاو كالهالا كلذ ىلع هللا ناكو ىنعي (اربدع كلذ لعمل نك هلسراونذ كو هباورفك ذا

 ىلاءعتهلوق 0

 مهنا كلذو برعلا رشم فتلزئايندلا نماضر عد .عب دب رب ناك« ٠ ىنعإ (ايندلاباوثدي ريناكن م :(

 ريخ نم مهيطعيا هللا ىلا نوب رقت | اوناك-فةمارقلا موي ثعباا|نورقيالو مهقلاخ ىلا هتهنلانإب نورقيوناك

 نوبلطي اوناك امناوةمايقلا موب نوق دصيالاوناك مهنال نيقفاذملا ف تازن ليقواهرش مهنعفرصبوو ايندلا

 ايتدلا باوث هلل ادنعف) ةهب .ذغلا نمهنولانياموهوادأ :دلا لجاعإسوهيلعةنلا ىل_دطةللالوسر عم. مهداه

 ءايشالا عيج ىلعةردةلابافوصوملازيالو لزب هدارأ ّئَد ث هيلع عنتءالةردقلا ىفاغيلب أر داق

 مضاد صقى نوط ةمينغلا نمهنولاغامواين دلا باو مهداهجو مطاسمعاب نوباطي نيذلا ىن علا (ةرخآلاو

 لص و كالذ مط لصحىت - ةرآلا باو :اويلطاءالقءاوناكو افةرخآلا باوثواين دلا باوث هدذزع هللا نال

 اهرش نمهنع فرصودار ًاماهنمةنلاهان ”[ ايندلا هلمعب دارأ نينا ىنعملاوةيعبتلا ليبس ىلعاين دلا باون مط

 انندلا باوت هللاد_:ءفةرخآلا باوثوهللاهجو هإ_معبدار نمو هبىزج ةرخآلا ىف ب تاونهل سلو دار ام

 امومطاوقالىنعي (اعيمسةنلاناكو) ءازااريخةرخآلا فهي زي وهلردقام ايندلا نمهستٌؤا ةرخآلاو

 نءوول .عبايندلا بلط) نعاريصب ليقو مهسوفن ىفامو مهتاينب ىنعي (اريصب ) اين دلا ب اوُث بلط نم هنورمسي
 ىدسلالاق (هللءادهش طسقلاب نيءاوقاونو 1 اونمآنيذلااهعأي) لجوزعهوق © هلمعبت :رخآلا بلطي

 لزناف ىلا ري الزر قفلا نا ىرير يقفل عمم ومس نام )سوه راع لك ىلا كا تك اامنغو اريقفنا

 قرب أن ةمعط ةصقب ةقلعتم ةبالاهذ- هناىل يقوريقفلاو ىنغلا عم ط_سقلاب مايقتلابسمأوتةبآلا هادم

 نك طسقتأ ام 0

 نم ىلعتءاداه_ثااعيج ىفل 0 اون وا نا روخلا بانتجاوتاداه-كلا 0
 (كضنأ اىلعواو ) هيداهش فقل! لوقيف اهيفك سم5 هللاهجول <: داهشاوميقأ 1 ىنعي هللا دهش 57

 كالذوه سفن ىلعر كك ناوهوق+لابه- بقا ىلع دهس نا ' د بعلا هللا مأ <سفنأ ىلع ةداهشلا تناكولوىنءب

 ىلعةداهشلاتناكولو ىنعي (نيب رقالاو نيدلاولاوأ) ه هيلع ق-الابجومهنوك ىف ةداهش ىمسإ 0 ةالإ

 نراقالاوأ نبدلاولا ىلعوأ كسفنأ ىلعولو قااولوق ىنعملاوهب راقأوأ هجر ىوذ ن٠نبب رقالاو نيدلاولا

 قع (نيذا) ىلاءتهلوق تا ذفهرقفلاريقفاو>رئالوهان غاامذغ اوباحنالو ياتي هلل باعني كنا

 مطاع و مهم لعأوهفىلاعتةنلا ىلا م هم اوان او كام ىنعي (امهبىلو أ لافاري ةفوأ اينغ) هياعدوهثملا

 ىوطااوعبتتالف) رقفلابو قع اب ىلو أةللاف ىن يظل نود نمل ىلاريمضلادرهنالةيذثتلا ىلعاممم لقا او

 اوكرتا هانعم ليقوةداهشلاءادأىف قلان ءاولدعت نآهللا اوق' :اوىوطااوعيتتالف ىنعي (اولد- علا نأ

 (اوولت ناو) ىوطاةعباتم كل نعةرامعلدعلان الل دعلاةذصب نيفوصوماورب_كت ىت> ىوطاإةعباتم

 م و يتلا سنجر هواري 0

 هلاك (ةرخآلاوايندلا باوثهللا دنعف )

 نود امهد_-حأ باطي

 امهخ أه لطيىذلاورخآلا [3

 لاوقالل(اءيمسةنلا ناكو)
 دعروهو لاعفال(اريصب)
 اونم[نيذلااهمأاي) ديعوو

 (طسقلاب نيماوقاونوك
 لد-ءلا ةماقاىف ندهن

 (ءادهش) اوروجنال ىتح

 ىأ (هلل) ربخ دعب ربخ
 هحول مكتاداهشنوميقت

 واو (مسفت أ ىلعولو) هلل
 مكسفن أ ىلع ةداهشلا تناك
 ىههسفن ىلعةداهشلاو

 قفنال سفن لعرارفالا
 مازلاباهيلع ةداه-ثلا ىنعم

 ىوعدلا نال اذهو قحلا

 كرتشيرارقالاو ةداهشلاو

 نع رايخالا ىف اهعيج

 نا ىلعد حال قح

 رابخا ىوعدلا ناري_غ

 ريغلا ىلع هسفنأ ق> نع

 هسسفن ىلءربغال رارقالاو
 ريغلا ىلءريغال ةداه_-ثلاو

 (نيب رقالاو نبدلاولا دأ)

 ىقعةداهشلا تناكولو ىأ

 متناهمأو مكنابك

 دوهشلا(نكينا) 54 رافأو

 عنيدف (ايغ) هيلع
 الط هانةاهيلع ةداهشلا

 اهعنعالف (اريقفوأ) هاضرل

 (امهبىلوأ هللاف) هيلعاجر تأ ا
 هلوق هيلع لداء ىلا ءج رب هنال نب ذه دح أ نكينا ىنءملانالدحوب نأ هةح ناكو امه. فريمضلا ىنثامتاو ةجرلاوامطرظنلاب ىأر يقفلاو ىنغاب

 ِن ء(اولدعتنا) ةدا 0



ك (الكهنلا نغيرلاهم دع ةقفنواهرهمهئاغياواهاي|هقيلطتب وأ علم ابافرفنو ئ ىلع ناجوزلا ملطصب لنا ىأ(ةرفتي
 (ةتعسنم) اهيا ل

 هجوز نماريخاجوز «ةزرب ىءانغ نم

 ىنسغلا ةعسلاف حارتسلا ف
 مث ىنغلا عساولاوةردقلاو

 هبردقو هانغ نيب ردتقملا

 تاومساىفامهننو )هلوقب

 اقلخ (ضرالا ىامو

 اقر هد_هبعنوكلمتملاو

 اونوأ نيذلاانبصو دقلو)
 سنفحلل مساوه( باكل

 ةبوامسلا ب ةكلا لوانتيف

 مالا نم (مكلبق نم)
 انيصوب قاعتموهوةفلاسلا

 تطع(8 اناو)اوتواب وأ
 اوقتانأ) اوتوأ نيذلا ىلع

 نوكتوأ اوقنا نإب ( هللا
 ةيصوتلا نال ةرسفملا نا

 ناىنعملاولوقلا ىنعمىف

 لازامةمع دقةيصوهذ-ه

 مث كوهدايعاهنعاثلا صوت,

 ىوقتلابمهمال نيصو هاهم

 ناو) هدنع نودعسي
 06 لع (اورفكت

 مهان مآ ىنعملا نالاوقتا

 انلقو ىوقتلاب ما صعأو
 اوزمكتب نأ لو مط

 اموتاومسلا املس ناف)

 (اينغتلا ناكر ضرالاف
 مهتدابع نءوهملخ نع

 دمح نالاقحسم (اديج)

 هدمحم ناو همعن ٍةرثكل

 ىنامةهللهلوقرب ركتو دحأ

 ضرالا ىفاموتاومسلا

 هاوقت بجوموهاملزي رقت
 هلهلكن لك امل قلما نال
 نأهقف مهكلامو مهقلاخوهو
 ناىلءليادىوقتلا سي قعاورفكت ن اوهلوقو هلكريم ا لص ىوقتلا نا ىبع ل يلد هيفو ىدعمريغهقلخ فاعاطم نوكي

 نذال:(ايكح) حاكنلا لياحتب (اعساوهلاناكو) هشيعنمانهأاشيعو 2( م)

 جوزلاىنغي ىنعملاو هقز وولذف ْن *ىنعي (هتعس نمالك هللا نغي ) ةق رفلا ادا اراواحاظمب مناىنعي (اقرفتي

 اذه قوامه 2عسوبو بتاهةأرملا بكا. جوزلا ضوعبهانع«ىل ةورخآ جوزي ةأرملاو ىرأة أ ما أ

 عساول قو ةحرلاو لضفلا عساو ىنعي (اعساو لنا ناكو ) قالطلا دعب نيجوزلا نمدحاو لكل ةءلست

 هفعىهنو هب يم اذ ىن اعلا (امكح) هانغهباقوا عيج عسو ىذلا ىن اوه ليقو قزرلاو لع هلاوةردقلا

 ةيودنلا هيلعبجب رثك ًاوأنانأ سم اهتحت ناك اذالجرلاناهتلجوةبآلا كك ىف واعتبايف د6 لدفإلا

 ة.واظمالءاضقلاهبلعو كلذ ىف ل جوز ءهللا ىصع مسقلا لعف ىف نهيب ب وسنلا كرب ناف مسقلا ىف نوني

 ولوهيا!كلذ سيلوبلقلا ل يمو طاشنا| ىلعرودب كالذ نالالف عاجلا ىفامأ وّدبلاف طرشةب وستلاو

 هدنع نك تاميدق ىلعةديدج جوزئاذاوةدحاوةليل ةماللو نيتي ةرحلل مسق ةمأوةرح هحاكن ىف ناك

 م لايل ثالثباهصخابيثتناك نا اواركبةديد+لا|تناك نالايل عبساه دنع تيبي نإبةدي دا صخ هناف

 ىورام كلذ ىلءلدد ونتا.دقلل ىلا مالا هذه ضوعءاضق هيلع بحالو نهب ىوس و مسقلاف نأ امس هنا

 ماقأبيثلا جوزتاذاومسقواعب_ساهدنءماقأبيثلا ىلعركبلا جوزت اذا ةنسلا نملاق سن أن ع ةبالقوبأ

 نيعيح لا ىءاجرخأ لو هيلعهتلا ل ىنلا ىلا هعفرا نأ ن اتلق تن ؛شولوةبالقوب أل اق مسقواثالث اهدنع

 رمشب هئاسأ ضعب هعم لمح نأ هلز اجةجاحر فىلا لجرلار فاس اذاو
 كلذ ىلع لدب ون: رفاسملاة دم ىلع دلبلا ىفهماقمدزيملاذاتلاط ناودرف_سةدم ضوعت ا ءقابال ىضقي

 همهس جرت نوتيافهئاسن نيب عرقأارفسدارأ اذا اسو هيلعةنلا ىبص هللا لوسر ناك تلاقةشناع نع ىورام

 هلوقو عمه ئاسن ذخ أهياعبجوة|ةنرف_سلجرلادارأ اذاو<-يفةداي ز عم ىراخبلاهجرنأ هعماهم جرش
 ىغيهناىلاءتهللارك ذامل ىتاعملا لهألاقاكمءو اديب ع ىنعي (ضرالا قامو تاومسلا ىفام هللو) ىلا عت

 ىنفنال ضرالاو تاومسلا كلم نمنال هنمريملا باط فهيلاةيغرلا بجوبام ىلار اش وإضفو هتعس نم

 ةعدقلا بّتكلا باحأو ى راصتلاودوهيلا نم ىنعي (كلب ابق نمباتكسلا اوتوأ نيذلاانيصودقاوإ هنئازخ

 هودجون نأوهو هللا اوقتت ناب ىأ (َللا اوقتانأ) 6 هلال هأايب؟ انيدوو ىنعي (؟ ااو)

 مالا عيجاهم للا ىصوأ ة-عدقةعب رمثةنلا ىوقتب ىمالا ناىن_هملاود ىمأ اوفلاحالو هورذحتو هوعيطتو

 (ضرالاىفاموتا اومسلا فامةناناف )هب ك اصول ماو دحجت ناوىنعي(ا اورفكس:ناو) مهبتك ىفةفلاسلا

 ك1 لا قاخ ىلاعت هنلا نا ءانعم ل قو مكنم ل ع وطأم هضرالاو تاومسلا ف ةكل النا م
 هوجري وهيقتي نأ دحأ لكل قف كال ذك ناك 1 ور كاز نركلاو نييفانو ضرالاو

 همعن ىلع دوت ىنه» (اديح) مهتعاطولاالوم-ه.لا جاتحريغهقاخ عيج نع ىنعي (اينغهللا ناك و)

 اديبع نهيفهلنا ىلعا ديه ىنعي سابع نبا لاق (اليكو للاب ئكو ضرالا ىفامو تاومسلا فام هللو) مهياع
 ضرالاىفاموتاومسا!ىف م هننوىلاعتهلوقري رك: ىفةدئافلاامتلف ناف ربو اعف ادهنلإب ئكوهانعم ل قو

 ضرالاىفامو تاوملاىفام هلل نافاهانعف ىلو الا ةبآل ام هب ص: ىنعم ةبا لكل نا كلذ ىف ةدئافلا تلق
 هلنأ نيب هتع_س نمالك هللا نغياقرفتي ناو ىلاعتلاقاملل يقو هتيصواوأ بمقاف هللا ىوقتب مييصوب وهو

 هناف ةينانلا ةبآلاامأ و مهنع ىنغت_لاوهو قئالخلا عيجءانغا ىلعر داق هناوضرالا ىفامو تاومسلا ىفام
 نعو نيعئاطلا تاعاط نعهزنمىلاءتهنادارملاو ضرالا فامو تاومسا!ىفامهلن نافاور فكس: ناو لاق ىلاعت
 قىاموتاوم.لا ىفامهلن ا ناباملل قو ىداعملابصق::الو تاعاطلابهلال_جدادز.الهناوني.:ذلابونذ

 وهفنوبلطتام هنماوبلطاف كالملاهلو ىنةلاوهىلاعتهن اهنمدارملافاديجايتغهنلاناكو كلذدعب لاقو ضرالا

 مكي

 نأهيلعبجالو نهني عرقي نأ ط

 هلوقب هنر دق نيبو مهفوخ مهر يغ ىلع اولكتتالواليكو» و ذاق( اليكوهنلإب ىنكو ضرالا فاموتاوم.اىنامهنبو) كرمششلا نءءاقنالادارملا



 بيط: نى لءااصتي نأ ءاصلا ىنعمو نيلعفلا نءدحاو لكر دصم ىبعم ف (احلصإ) تمتدأ واداصءاثلا تادبافدإ أ وهواحلاصتي ىأ مهربغ

 اووأئش لكىفةموصحلا نموأز ومالا نموأ ةقرفلا نم( ريخ لطصااو) ةقفنلاوأ هلكوأر هما ضعب هل ب هتوأاهضعإ نءوأ ةمبسقلا نعاسفن هل

 بيغبالاطارضاح حشلا ل هج ىأ(حشلا سفنالا ترضحأو )هلوةك ضارتعاةل+اهذهورورسشلا نمرسثةموصخلا نااكرويخلا نمربخ

 لكف اهنعبغراذااط مسقي ناب حمس داك الل>رلاواهه سمت حم داك-:الةأرملا نادارملاو هيلع دو.طماهمثا ىنعيهنع كفن:الوادبأ اهنع :

 ( 13 لوالاو نيلوعفم ىلا ىدعت ترم ة>ًاوهتحار هيفام بلطي امهئمدحاو

 ا نأد رأانأو نسلا ف تلخدو تريك دق كناةأر مال جوزل لوقي نأوهو هةهللاو ةمسقلا ىف ىنعي (ًاحلص

 كتقراف كلذتهرك ناو ىميقاف تدضرنافاراونواليل ةمسقأ | ىف كيل ءاهرثوأ ةباش ةلرج ةأ سما جوزنأ

 ىلع ناكاهق-نودب ضرتم ناو كلذ ىلعريجنالوةن_سحملا ىهتناك كالذي تيضرناف كا يبس تيلخو
 وهناك اطةهاركلا عماهق-اهافو قاهكسم ناو ناسح ناهحب مدن وا ةققنلا اومسقلا نماهقحاوبفوي نا جوزلا

 ناكملهلادعب كلذتركتأن ا اوزاج ةقفنااوةمسقلا ن .اهقح ضعب ىلعهتح اص ناف سابع نبا لاق نحمل

 مسقلا نءاهقح ضعب كرت ىلع ةا ملاواهاياهربيخ دعب اهتءاقا ىنعي ( ريخ حلصااو) اهق-اطواط كلذ

 تلاقف ]_سوهيلعهللا ىل_دهللالوسراهةلطي نأ ةدوس تيشخ لاق سارع نب !نعةقرفلا نمرب+ ةقفنلاو
 اهفريخ ملصااواحاصامهنيب اححاصإ نأامهيلعحانجالف تازنف لعفف ةثئاعل ىوب زءجاو ىنكسمأو ىنقلطتال

 هيلعهللاىلص هللا لوسر ناكف سي رغ رس ثيدح لاقو ىذمرتلا هجر زئاجوهف ئث نم هياعاحلطصا

 هتقيقحو لخبلا حقأمشلا ( حلا سفنالا ترضحأ و) ةدوسموب واهموب نيموب ةشئاعل مسقي لسو

 ىنعموهياعةعوبطماومالسوفنلل مزاللار مالاكهنال مثلا سفنالا ت رضح او لاقاةاوريملا عدم ىلع ص ره

 اهيلعمشي لجرلاواهجوز نماهماكم ىلع حسنة أرمافرخآلا نم هبيصنب حش نيجوزلا نم دحاو لك ناةبآلا
 5 ا! ناو ىنعي جاوز الل باطخ اذه (اوقتواونس ناو) اهنمهيلا بح اهريغ ناك اذا هسفنب

 اهعمةماقالاب اوس ناوهانعم ل يةو وك دنعةنامأ همنا ةأرملا ق-ىفةللا اوقتتوةرششعلاوةبحصاا جاوزالا
 هلوق و خلامعاب مكي زاجيف ىنعي (اريبخ نولمعتايناك هللاناف )اوياعرولاواهماظاوقنتو ةهاركلا ىلع

 ليءوب+لاىءاسنلا نيباوو7نأ اوردقت ناو ىنعب (ءاسنلا نيب اولد عت نأ اوعيطتست ناو) لجوزع

 ليقو نهنيب ةب وتلاو لدعلا ىلع ىنعي ( متص .رحواو ) يسكن م سيلو هيلع نور دقئالام كلذ نال باقلا
 متسل كنا ىنعملاو ةقفنلاو مسقلا ىف اهنوبحتىتلا ىلا ىن#عي (ليملا لك اول تالف ) كلذ ىلع متصرحولو هاذعم
 راهظا نءن ,ويهنم كنك اوكعسوو ؟تردق نع جراخ كلذ نال ىلا ل مللا ف توافتلا لوصح نع نييهنم

 لدي لق ناتأ ماهل تناكنملاق لو هياعهتلا ىلص هنلا ل اوسرنأةرب رهىفأ نعل عفااولوقلا فل يملا كلذ

 امهاد-١ ىلا لاف ناتأ ىماهل تناك نمدوادىف أ دنعو ىذمرنلا هجر طقاس هةشوةمايقلا موب ءاجامهنيب
 اذهمهللالوقيف ل دءيف مسقي لو هيلعةنلا ىلص هنلا لوس ر ناك تلاقةشئاع نعل ئامهقشوةمايقلا موبءاج

 ىلاعت هلوقو هه ٌقاسنلاو ىذمرتلاودوادوب هجر باقتلا ىنمي كلمأال و كلم امف ىنماتالف كالمأ امف ىمدق

 قاعملا ئشلاك لعب تاذالواميأالةقلعملاك اهبلا نوايمتالىتلا ىرخالا اوعدتف ىنعي (ةقاعملاك اهورذتف)
 لعبت اذ ىهالو جوزنتف ةصاخم ىهال ةنوج لاك اهورذتفهانعم لبقو ضرالا ىبءالوءاملا ىنوهال

 (اروفغناك هللاَناف) مسقا!ىفروجلا ىنعي (اوقتتو) مسق!ىفلدعاإب ىنعي (او-لصت ناوإاوما|نسحيف
 ناو) هيلع وردقتالام ماكي ثيح كب ىنعب (امحر) ضعب نود نهضعب ىلا ليلا نم لصحا ل ىبعي

 دلل م لل اس ا رحل 1 2 تل

 ةعباتمو عبطلاةفلاخم ىلع ثح مث سفنالا

 ىلع ةماقالاب (اونسح

 نهومتهرك ناو كتاسن

 اوربصتو نهريغ متيبحأو
 قه ةاعارم كالذ ىلع

 زوشنلا (اوقتاو)ةبحصلا

 كن ىدٌؤبامو ضارعالاو

 هللاناف) ةموصاماو ىذالا
 نم )ن وامعتاع ناك

 (اريبخ) ىوقتلاو ناسحالا

 نارمت ناكوهيل- ؟بيئرف

 مدآىنب مدأ نم يجراخلا

 ىلا ىلع للد+ |تااقوهيلا

 لاق:_دجلالهأ نم كاياو

 تقزر كنالتلاقف فرك

 تقازرو تركشسو لدم

 نب ركحاذلل ةدوعوم

 اوعيطتسن ناو) ني رباصلاو
 نلو(ءاسنلا نإ اولدعت نأ

 نين لدملا | رهط
 ىد ةبوسقلاو ءاسثلا

 لدعلا مام ةتبلأ ليم عقبال

 ةمسقلاب نهنب ىو نأ
 رظنلاو دهعتااوه_ةفنلاو

 ةيك افلا ةلمالاولابقالاو
 ناهانعمللبقو اهريغو

 .ةشاعنال ةبحلا ىنعي كال ءأالو كلمت امف ىف ف خاؤتالف كلمأ مذ ىتمسق هذهلوقي ولدعيف هئاسن نيد مسقي مال هيلع ناكو ةبحلا ىفاوا دعت

 اهوعنمتفر و اهنع-وغرا!ىلعاور وجتالف(ليملا لك اوايمالف) كالذى رحت ىف متغلاب( مص رحولو )هيلا بحأ تناك اهنعهللا ىذر

 خيب وتلا نمبرض هيفوءاكل دعلا ىف طب رفتلا نم عقوناوهيفاوطرفت الفرسبلا دح ىف ليملا لكباذتجا نا ىنعي هتماضر ريغ نم اهمسق
 (اوقنتو) نوني (اوحاصتنا و) ةقلطمالو لعب تاذب تسيل ىتلا ىهو (ةقلعلاك اهورذتف )هيلا فاضرام ؟حهل نال ردصملا ىلع بصن لكو

 ناو كبقاعيالف كج ريو كب واق لي« مكلرفغي (امحراروفغناك هللا ناف) روجا



 كلو نموهو ىئاتيلا فاوط_ف:النأ ماغخ ناوهلوق ىعب ىاتيلا ىن :عمىف نآرقلا ىأباتكلا لقوا لاو <يتفي هللا ىأ (ءاسنلا ياني

 مفرلا لح ىف ىلةيامو همركودي ز ىن.عأ

 نهانعمىف م<يلعىل تي
 ىئاتيىف نوكنأز ويو

 نوبف نم الدب ءاسناا

 ىناللا) نم ىنء؛ةفاضالاو

 (نطبتك ام نهنوتؤنال
 ثاري لان« نط ضرفام

 مضي مهنم ل-جرلا ناكو
 اطامو ه-سفن ىلةميتيلا

 اهجوزت ةليجب تناك ناف
 تناك ناد لالالا

 جوزتلا نع اهلضع ةممس٠د

 نوبغرو) اهثريف توم ىتح

 ف ىأ (نهوحكن: نأ

 نطاجل نهو>ك: نا

 نهوحك_ت نا نعوأ

 غمضت لاو) نيتم مل
 ىئاتيلاىأ (نادلولا نم

 ىلع فوط ءمرور# وهو

 ىف اوناكو ءاسنلا ىئاتي

 نوثروبامتا ة- لهاجلا

 نودرو.الابءاوق !لاحرلا

 نأو) ءاسنلاولافطالا

 2 (ىئاتيالا وموقت

 1-5 ىنعمب نيفعذت حلاك

 قو ءاسنلا نات ىف

 اوموقتنأ فو نيفعضتسملا

 مايو ىنعي بوصنموأ
 باطخ وهو اوموقت نا

 مهطاورظني نأف ةمالل
 مهقوقح مطاوفوتس و
 ىف لدعلاب ) طسسقلاب)

 اولعفنامو ) مطامو مهاربم

 هباوجو طرش ) ربح نم

 هلباخع نمامطل حالا كلذ هنم تهقوت (ازودن اهلعب نم تفاخ أم اناوإ هياعكب زاجييف ىأ(ايلعدب ناك هللا ناف)

 ل

 اههلملا ناو اهتاعا مم بحت ىتلا ىلاعت هنا د_دعرومالا مظعأ نم ىئاتيلا قوقح ىف فاصن الاو لد_ءلا نأو

 ىاتيىف تازئ ةبالا نالءاسنلادالو اى اولا ف ليةوىاتلاءاسفلا فدانعم لق (ءاسنلا ىاتي ىف) ملاظ

 ةبآلانالوقي نم لوق ىلعاذ_هو ثاربملا نم نط ضر ةام ىنءي (نطبتك امنهنوتؤنال ىناللا) ةكمأ

 نأنوبغرتو) قاد_ملا نم نط بتكحامهانءمرخالالوقلا ىلعوراغ صلار ىئاديلا ثاري. م ىف ةلزان

 نءنوبغرتوهانعم ليقو نهقادص نمر قاب نطا جو نطاملنهحاك-ذ فن وبغرتو ىنعي ( ّنهوحكسنت
 ىقنوكت مثيلا هذه تلاقةشئاع نع( ق) نطاومأ ىف ةبغر نهوكسءو نهتمامدو نهحبفل نهحاكن
 لاك ىف نطاوامسقي نأالا نهحاك: نعاوهنفاهقادص صق::نأدب رب واطاءواطاج ىف بغرف اهباوردع
 سو هيلع هننا ىلصةننالوسر سانلا ىتفت-افاهنعهللا ىضرةثنئاعتلاق نها س نم حاكتب او ىمأو قادصلا

 اذا ةميتيلا نا مه نيبف نهوحكس نان وبغرتوهلوقىلاءاسنلا ف كنوتةةس لجو زعهللالزناف كالذ دعب

 اهنعةب وغم تناك اذاوقاد_هلا لاك !ىفاهتسباهوقحل» ل اهحاكن ىف اوبغرلامولاجاذ تناك
 اهوحكني نأ مط سيلفاهنع نوبغري نيحاهنوكرت. اك ةلاقاهربغاو .لاواهوك رثلابجلاو لاملا ةلقىف
 نيفعضتسملاو) ىلاءتهلوقو © قادصلانم ىوالاهق-اهوطعي و اطاوطة.نأالااههف اوبغراذا

 ب برعلا نال مهقوق- مهو وطعت ن ا راغصلا مهو نادلولا نم نيفعضتسلا فكيتفي وىنعي (ناداولا نم

 نأو) ثاريملا نم مهقق> مهوطعب نأ مه سعأو كلذ نعدنلا م هاهنفاضي ًاراغصلا نوئروبإل اوناك ةءلهاملا ىف

 11 ناك هننانافريخ نراواعشانو) نوش راومو نهروهم ىفلدعلاب ىنعي (طسةلإبىا ايالاوموقن

 هلوق ىفةشناعنع(ق) (اضارعاوأ ارو” ناهلعب نم تفاجأ رماناو) لامن هوقو هيلع © زاحيف ىنعي

 ايرتكتحمب الخ راادتعو روك: ةأرملاف تازنتلاقاضار عاوأ اوشن اهلعب نم تفاخةأ سمعا ناو ىلا عت

 ىلعةقفنلا نم لح ىفتن 3 ىريسغ جوز ىنقلطنال ىنكسم 4 لوقتفاهري_غجوزتي واهقالط دب ريف

 ةرمعىفتازن ليقوريخ حلصلاواحلصاموندي احاصي نأ اموياعحانجالف ىلاهتهلوق كال ذف تااقىلةمسقلاو

 ةءاشىهو اهجوزن عدخ نب عفارلاةب وعيب رلانب دعساهجوز فو ةلوخ اهمسالاهقي وةماسم نب دمت تنب
 وكنشنةمل- نبد_# ةنباتتافىلوالاافجو اهيلءاهرث اوةباش ىو ةسمااهاع جوزت تربك اماف

 دالوأاهنمهلو تربك د3ةأ سماه لجر ناك ليةوةبآلاهذهتازنف لو هيل هللا ىلبص هنالوسر ىلا اهجوز

 تكشنان 1 1 تار موقأ ىعدو ىنقلطتال تاق هريغ جوزتي واهقلطإ ناداراف

 كلد هلركذف ]وهيل - هنلا ىل ههللالوسر ىتافىلا بحأويف كلذ ملعب ؛ ناكن الاقف ىل مسق:الف تاشناو

 فوخلانال وحلا سفن دارملا لب ليقو تنظ ليقو تماع ىنعإ تفاخة أ ص اناوةبآلا هذ ههللا لزناف

 جوزلا ىمس .ود.كاوهلعبلاو اهجوز نمىتعياهلعب نءهعوقوىل- ةلادلاتارامالاروهظدنعالا ل_صخ ال

 ضرالا نم مفتر اوهوزمثنلا نمهإ صا اهتعجاض» ادا كاسب يار مل ةأر ماد_-هنالالعب

 نع ضرعب نوه جوزلازوشنف«بحاصامس نم دحاو لكد ركن أوهو نيجوزلا نم نوكيدقزودنلاو
 اهترمشعءىسوأ اهتعجاض» كري و اههجو ف ثبعي وأاهنعههجوب ىن_ءياضارعاوأ ىلاعت هلوقوهو ةأرملا
 توكسلا ضارعالا نمدارملاو لعفلاو لوقت! ىفةنوشحلاراهظازوشنلا نمدارملاليقو اهريغب لغتشي وأ

 الوجرحالف قل (امهياعجانجالف) اهريغب لغتشي وأههجوب اهنع ضرء؛لبءاذبالاو رمثلاو ريخلا نع

 امهنبب ) حالصالا نءماللا رسكو ءايلا مضباحلصإ نأ ى :رقوةحلادملا نم(اححاصي نأ )ةًرم او جوزلا ىلع مث |

 (اخلد

 ىأىلت ةاصءاسنلا ىاتىفو هللا ظفا ىل وأ مينف ١ قربمضأ | ىل- افطعلاب

 بس اهماسن اًومو اهماداحل_ةينإباهنع (اضارعاوأ) برضوأ بسب اهمذ ود ناو هتقفنو<سفن اهعنع نإباهنع فاحت نأ زوشنلاو هنارامأ و

 اخلاص :قوك (امهنياحلصينأ امهبلعحانجالف) كلذربغوأ ىرخ ىلا نيعحومطو أ لالمو !قلخو أ قاخ ىفءوسوأ ةمامدوا نسرك



 قران
 لممائءلع ل ددقوهل كال دانل مةحاهسفنا ماعطلاءاعادب ريميهاربا ناك ول ميهاربا ناماغل هإياخ لاف رصمب

 انلجولاولاقفةله_سلمرلا نم ءاحطرب اورفماعطرب_هب مهارب|ناماغعج رفة دشلا ن«سانلا ىلءلخدام

 رئارغلا لمرلا كالذ نماؤلف ةغرافانلب او مهم رن نا ىصسانافةرولا|:دج دقانأ سانلا ىريل ءادطبلاه ذه نم
 هتبلغف هبامب سانلا ناك-لو كاذل مهاف ةءانةراسودوماعأف مل-سوهيلعقللا ىلد مههاربا ىلا اونأمت مهعم ىتلا

 اولاق ئثب اؤاؤ تلاق ىلب اولاق ناماغلا ءاجام هللا ناحيبس تلاقفراهنلا عفترا-ةرةراس تظقيقسأو مانؤهانمع

 اومعطأواو زبن نب زابخلا ت ماف ىراوح نوك, قيقدد هوجاب ى الم ىهاذافاهتكففرثارغلاىلاتماقف من

 لاقف ىرصصملا كليا دنع نم تلاقفاذه كل بأن مة راسايلاةف ماعطلا ع ردجوف ميهاربا ظقيقساف سانلا
 هموقجاحو ضرالاوتاوءسلا توكام هللاهارأ ل ليقواليل+ هللا هذ اذ ئمويف لاقةللا ىليلخ دنع نما ده

 فءاقااللهسفنلذب وناثوالاو رمقلاو سمشلاو موجنلا ةدابع ن٠ مهعنمود ديحون ىلا مهاعدو هللا ىف

 هيفةوءدلا ل عجو هبىدتقيسانللاماماوإ_عجواليلخ هللا هذَا نافيضالهلامونإب رقللهدلولذب وناربنلا

 اليلخ هللاهذْا ل_جوزءهللافهموق ىداعو ماندالار سك املمالسلاه يلع مهاربا نا ل ةوهت رذفو

 اوم نأ طرسش ىلعاواكل اقواب و ءالمت مهلا بر ةفافيض مهظف ةكالملاهيلع لخداملليقو

 لحر ءاح لاق سنأأ . نع(م)هللالي ان ميهاربا ىمسذئموب نؤهنباليلخ تن ألي ربج لا فهر ىفهو دمحتو

 تازسمما ترس ربلاريخايلاقف لسو هيلعهنلا ىلص ىننلا ىلا

 ىلأ نءنيحيحصلا فتيثدقفاليلخ مهارباذعا الياخ لسوهياعهنلا ىبصا دمت هنبا ذحتا دقو « لدفع

 نءوالياخر كاب ا|تدخالىف ررغالياخا ذدتم تنل كول لاقدهنا ل هو هيلع ةلنا لص ىبنلا نعىر دخلا ديعس

 دا و ارك ابات د الالياخا دختم تمت نكول لسوهيلعةنلا ىلص ىنلا ن ءدوعسم نا

 ميهاربا ىلعدازو ٍلسو هيلع لا ىلص نا ةلغا نيني 2 ددلانذ ' كوم ثدد ”دقف 1سم هجرح ًااليلخ كبحاص هللاذختا

 ىنلا نأس ايعن ا نعش دمحق ءاحدقفهبدي>وةللا لم 0 سويلم لس دست يا لاح

 تاوم.سلا ىفام هندو) ىلا ءتهلوق ع هنملوطاب ىذمرغلا هجرت ارك الو هللا بيبحانأ اوال ًالاق إو هيلعنا ىلد

 بغربلهكلمةءس نيب يمال دارمتنالاو هتدامعو هتعاطىلا قلحل هللا اعدام ىفاءملا لهأ لاق (ضرالا امو

 ىذلاو سنجلا هذمهببهذهنال نمل ةيلو ضرالا امو تاوملا فاملاقامناوهلةعاطلابهيلا قاما
 لعلاوهو ةطاحا لعاملاعىنعي (اطيح ئثلكب هللاناكو) امةظفلب رك ذ سنجل! هيدي راورك ذاذا لقعي

 هلوق 0 هيلعةرد_ةلاباطيحم 5 همنوك ناز وجيل .ةوهماعالا ع ون هنع ذ شيال ىت ة- هجو لك نم ئشلاب

 58 ةوةكعم 1تان قش سايع نا لاقةبآلا (نييف مكيتفي هللا لقءاسنلا ىف كو وتفتسإو) لجوزع

 0 ماووهولجرلار ح ىفن وكت ةمدتنلا ىهةشئاعتلاقوةروسلالوأ ىف نوتصق تمدقت

 اهكرتل لاو لاججلا ة|قلاويف بوغ ممريغتناك اذاواهقادصةنسنملقأ,لامولاج تاذتناك اذا |

 هركب واهتمامدلاهجوزتي الفاهنع بغريفهلام ىف هكر دقو لجرلار خ فن وكن ةم..يلا ىهتلاق ةباور ىفو

 لاقفةيآلاه ذه لزن او كلذ نعل مهاهنف توم ىتحاه بحي هلام ىف ةكرمشي وهيلعلخديفهريغاهجوزب نأ

 هلوأقنلا

 راهظاوهو ىوتفلا ىلطءاتذت_سالاو نطاحوءاسنلا نأش ىف دما, كنوربختتس وىنعي كنوتفةسي و
 ة:.اىذلاو نورسسفملا لاق هنبيدتو هفشكو ةيعرمشلا ماكحالا نم لك_ثأأام
 ةأرلاثرتفيك هنلالوسراب اولاق ثاريملاةبآت لزن اماف دالوالا نمراغصلاالوءاسنلا نوثروبالاوناكمهنا
 ىلتيامو) نطاحوءاسنلانأش ىف مكيتفي هللا دمشاي لق ىنعي نهيف كيفي هللا نق ةبآلا هذهم مهماجافريغصلاو

 ليقو يلع هباتك قلزنأ اقءاسن نا ىفكيتفي هللا نا ىنعملار مكيلع ىلتي ايف مكيتفي ىنعي (باتكتلا فكي 1ع

 ظوفحملاحوللا فاهناو مكي راع ىل_تت ىلا ةيآلاه ذه لاح ميظعت «:م ض ضرغلاو ظوفحلا ح وللا باتكتايدارملا

 كلذوءاسنلا ثاريموههيؤهوم

 ماهلبة ليا ىلع ةفوطعم
 ثيدحلا فو ىنعماط نكي
 اليلخ ميهارباهللاذا
 هئاشفاو ماعطلا هماعطال

 لدللاب هنال. صو مالسلا

 ىو ل يقو ماين سانلاو
 اليلخ كتذحتا امتاهسيلا
 الو ىطعت نأ بحت كنال

 كال ةباور ىفو ىطعت

 مطأستال و سانلا ىطعت

 قام هللو) هلو_5 ىفو

 (ضرالا فاو تاومسلا
 الياخ هذاك ا نأ ىلعليلد

 هن رتضس دل
 هزخ٠هنال ىلاعتهجاية>ال

 ْئث هللا ناكو) كلذ نع

 كنوتفتبو)ااع(اطيع
 كنولأستو (ءاسنلا ف

 ءاتفالاو ءاسنلا ىف ءاتفالا

 مكيتفي هللا لق) ميلا نييدت

 ف يلع ىل_تامو ّنويف

 باتكلا



 نول دب (ةنوا نولخ دب كئاواف)
 الوف عجارلا ةاونلا

 اعيج تاحلاصلا لامعو

 دعما ذنوكنازاحو

 ىلع اليلد نيقي رفلادحأ

 هلوقو رخآلا دنع هركذ

 هلوقودب زج أوس لمعي نم

 ن ىلب هل اوقك
 هلوقو هندي طخ هب تطاحأو

 اول_عو اونمآ نيذلاو

 هلوق بيقةءتاحلاملا

 امايأالارانلاانسمت نلاولاقو

 نسح أ نمو) ةدودعم

 (هللءهجو ملسأ نممانيد

 اهلعجو هلله سفن صلخأ
 اطل فرع كةتأاج
 وهو) هاوسادوبعمالو

 تائسحال لماع ( نسم

 وو
 «ب ليس

 نموأ بتم ا نم لاحوهو

 ميهارباهنلا داو ) ميهاربإ

 لاخلا لمالا فوه (اليلخ
 ىأ كالاَخ ىذلا وهو

 وأكلالخ ىفكقفاوب

 وأ كلزنم لالخ كلخادب

 هللخدسي م كللخ دسي
 بجوت ةدومءافص ةلخلاف

 للختب صاصتخالا
 اهنال ؤصأ ةبحناو رارسالا

 ةل_-ج ىهو باقلاةبح نم

 نماط ىل-#ء ال ةيضارتعا

 ثداوحلاوهلوقك ب ارعالا

 ديكألت اهتدئافوةج

 اهتلعجولو هتقب رطوهتلعبنت ناباريدج ناك اليلخ دعانا هنلا دنع ىنلزلا نم غلب نمنالءتفقي رطوهنل عامنا بوجو

 رهظىةرقنلاوهوريقتلاردق (اريقت نوماظيالو) ركوبأوورمعوبأو كم 2 (1)

 باوثلا قحتسااهذعب لمع اذاف لمعلاب تاحلاصاا عيج بعوت؛نأر دةيالا دحأ نال ضيعبتال تاحلادلا

 دب ريس ام ع نبا لاق ةلخنا|تينتاهئموةاوناارهظىفةرقنريقنلا ( اريقن نوماظر الو ةنجلا نواخ دب كئاواف)

 ناصقنري_غنم مهامعأءازج ةيؤوتب دعوو ملظلا ىف ىفةغلابملا لبس ىلعاذهوةاونا|ةرقنر دق نودقنيال

 نم لمعي نمهنلا ن 'ىلاعت هللا نيبال ( نب وهو هل ههجو لسأ نءتاني دن سح أ نءو) لجوزعه4وقوو

 أ وه نبدلاوانيد < أ نمو ىنعيانيد نسح أ نمو ىلاعت لاهقف هِلْضف نيب وناعالاح رمش نمٌوموهو تاحلاصا|

 هتيداقن | ىنميهلل ههجو لسأ هلوقبةراشالا«ءااوداةتعالا امه دحأ نب سم ىلع ىنبم مالسالا نبد نأ لعاو

 ىنابم نمىناثلا مالا هنا ىلاهيمأ ضوفلمقو هلل هتعاط صاخ ًاهانعم ل قو هتدن العوهرس ىفهل عضخو

 تاضورفملاو تانس+لا لهفه ف لخ ديف هلاوإ عىف ىنعي نس و هوهلوقب ةراشالاهيلاو لمعلا مالسالا

 كرشبال جوز عهللد>وموهو دب رب نسحم وهوهلوقربسفت ف سارع نء!لاقوت ايسلا كرتوتاعاطلاو

 لامجالا نس>ًاامهوءاضر وهللاةعاطه يف نالنايدالا نس> أ مالسالا نب دراصا-ء او ءاملعلا لاق أ دب

 هللداقن ا دهقفهل عذخوهنل هحولاداقنا اذافءاضءال فرشأهنال هننههجو لسأهلوق فرك ذلابهجولا صخام او

 زوج افين>ولطابنايدالا نمهاوسام لك نالمال_-الاىلااهاكنايدالا نعل ئاملاهانعمو لثاملا فر:او

 مهاربا نيد نمو سابع نبالاقابك ارتب رلوقناك عبتمللالا-نوكينأز وجب و مهارإال الاحنوكينأ
 ةبالاددذ_هرهاظ تلق ناف كلذوحنو ناملاو جملا كسانمو فاوطلاو ةيعكلا ىلا ةالضا|مال_ىلاهياع

 هللا لص دمت نكي ملا ذهىلعو مالسلا هيلع مهاربا عرس سفنوه لسوهيلعةللا لص -# عرش نأ ىضتقي

 دم عرش ىف نالخ اد هتلمو مهاربا عرست ن' تلق باوجلاا ف كل ذكى مالا سيلوهب لقتس» عرش لسو هيلع

 دمت ةإ.عبتا ن لسو هياعهللا ىلصا د اهبةللا صخ ةنس> ةريثك تاداي ز عمهتلمو لسو هيل عننا ىلص

 قلخادمها ربا عرشو ل .وهيلع هللا لص دم ةإم ىف ةلخاداهنال مها ارباةلم عبتادقف لس وهيا هللا ىلص

 باستنالابنورختفي اوناكعبرعلا نافمالا عيج دنعال و بقم ناكهنالرك ذاب هصخا ذظوهن دابعو هلا ديحوت

 ىمسوءافطصالاو صاسصتخالاةل1خ | ل_يقولاح لك ىف ةنلا ىلا عطقت !هنالالياخ ميهاربا ىمسو هيلا عطقنلا

 بحل ليلخلا لقوة ركل الخو ةنسح قالخأب قات هنال ليقو هندا ىف ىداعوهنلا ىفىلاوهنالالي اخ ميهاربا

 اليلخ ليلخلا ىم-هبو « ىنمحورلاكإسمتالكدق 2 ةبحا ىنعب ىهىنلاةإذخا ىنعم

 هقيفودو هتمصعو هتعاط نم هنيك- ىهدنعلإ هللا أخو ىلا عت هلل! ىلا هتجاح و «_ةقافوهرمتذ لءج هءالاليلخ

 هب ىدتقي سانللاماماهإ_عجو مال 'هيلع مهاربا ىلع لجوزعةنلا ىن:أ د قف هيلعءانثلاو هرصنوهإاخرتسو

 ملسو هيل -هنلا ىلص ميهاربا ناك سابع نب |لاقفال اخ مهارباهنلا ذا هإجأ نمىذلاس سلا ىفاوفلتخاو

 سانلادصقف ط>ءفةدش سانلا باصاف سانلا نم هب ىيص نيم فضا قا رطلار هظ ىل ءهلزنم ناكو نافيضل بأ

 ىذلا ل يلخ ىلا هناماغ مهاربا ثعبفرمدعهل قيدص نم<.:أت ةريملاتناكو ماعطلاه:م نوباطي مهارب | باب
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 لالا

 دوادلا نأ كلذ ن. لعف لصالا فالخوهوراركتتا ءزل كلذ دافأولهنال ماودلاو ديب أت ديغي الدوادا نأ ىلع

 قمم يعل ( تاء دمتلا هز ىف دك كمأو و ى 0 ل قدا دحا ربا عع (القمتلا :مقدطا-موزامحاددءو 5 ةئىذلا كاد هنلانع - « نك هلل

 ىنت نم سفنا!ىفةلصااةروصلا ىهةينمالاواهيفهرب وصتو سفنلا ىف ئثريد_ةتىنعلاوةينعلا نمةلوعفا |
 هنأامهد-أ نالوق باتكلالهأ ىنامأ الو كيناماب سيل هلوقب بطاخلا فوهدارأوه4-_سفن ىف مقواذائشلا

 د لبقانين باتكلالهألاةفاورختفا مهنأ كلذ وىراصتااودو مل! باتكلا ل هأو نيماسملل باطخ

 دقو ب تكلا ىلعىضتيانب ا:.كوءايدنالا اخ انيدن نوما سلا لاق هو شم هابى وأ نحنف مباتكا ليقاناتكو

 الو ثعبنال مط وق ىفةكم كرم باطخ هنا ىفاثلا لوقلا اوكنم هللاب ىوأ نحنفائباتكباونمؤتلوكباتكب انَمآ

 صمالا افا ىنامالأب مالا سيل ىنعملاوةدو دعماماب الار انلا انك نا موقف تانك! تا

 نوزاج مهنالةصاخر افكعلا ق- ىفناذه نسحل ا لاقورانلاهب زب هيلع تا فاكر ش ىنعيًا وس لمع نم نكلو

 زواحتت وهل © نس>اب ىزح نك-اوةمايقلا موب هلمع ىسب نموا ا ىزالو ريبكللاو ريخملا ىلع باقعلاب

 اذهو (اريصنال ادالوهللا نود نمهلّدعالو) هلوقوهوةبآلاقايسلوقلااذهةدص ىلعلدب وهن ايس نع

 قارصنو إسم نمأوس لمت نملكقح ىفةبآلاهذهنو رخل اقورب_كنوىلوهلف ن.ءؤاااماف رفاكللاوه |[

 لاقو هياعهتلابوتيؤ تومبنا لبق بوت نأأالاهب زج أوس لم نم لكق> ىفةماع ىهساب,عنبالاقرفاكو
 هللالوسراياولاقو ةدنب دثةقثم نيماسملا ىلع تقش آلا ذه تل ازنالهنع اصىبأةب اور ىف سامع نءا

 نمو تانس>رشعهإف ةنسح لمعي نفايندلا ف نوكي امهنملاقءازجلا فيكسفك ريغأوس لم ل نماشأو ١
 هراشع أ هداحآت بلغ ن لب وف تانسح عسنهلتيقب وهناذس> رم ةع نمة دحاأو تصقن ثيسلاب ىزوح

 لضفلا فر ظني وةنسح ةئيس لكن اكم قايف هن .ايسوهنان> نيب لب اةيفةرخآلا ىف هؤ ازج ناك نمامأو
 الاقرب رهىبأ نعىورا.لوق'ا اذهةعص ىلعلدب وولضف ل ضف ىذلك ىتؤةةنهلا ىف ءازولا ىطعيف

 قيدملار كك ىبأ نعو ملسمهج رخأاهك اشيةكوشلاواهبكني ةبكنلا ىت-ةرافك ملسملاهيباصي املك ىفف

 الو'لوهللا نود ن.هلدجالوهب زا وس لمعي نهتلزنف لسوهياع هللا ىلصةّللالوسر دنع تنك لاق

 اهبن ار قاف لاقهلل الو راب ىلب تلق ىلعتا انزرأةبا كترقأالار كب ايأاي لس وهيل عهللا ىلص هللا لو سرلاةفاربصن

 رك ابأإب كن أش ام )سو هيلع هللا لص هلال اوسرلاةفاطتأطةف ىرهظفاماصقناتدجو ىنأالا لءأالف
 اما 0 و ه.لعهللا لص هللا لوسرلاقفانل اب نوب ل اناو اود لعع ماني وى أو تن أ ىبإب هللا لوسرايتلق

 عقجيف نو رخآلاامأو بونذ يلع سيلَرةللا اوقلت ىت>ايندلا ف كلذب نوزجتف نونمؤا اور كب ايأيتنأ
 اذهىورد قولا ةءهدانسا فو سب رغب دح لاقو ىذمرتلاهج أ ةمايقلاموندباو زب ىتح مط كلذ

 سامع ن.الاقاريصن الوايلو هللا نود نمهل د الوهلوقو حد دانس اهل سياو ركب ىبأ نعهجو ريغ نم ثيدحلا

 ىفاهئاانلق ناورهاظاهلي واتفرافكسلا ق -ىف ةداخةبآلا هذه نا انلق نافدرصن,اري_كالو هعنعايا اودب رب

 ريغمطىلو النون ءؤاافردانالر ةمايقلا موب هللا نود نمدحالىلوالهنافر فاكو م نمءزوس لماع لك قد

 تاحلاصاا نمل معي نمو) ىلاعتهلوقو هللا نعادح اد ح أ منع سيلف هللا ن ذاب نوك-:نيعفاشا !ةعافشو هللا
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 ءاوس متن او نبا كلا لهألاقدب زا وس لمعي نم تازناملقورمسم لاق (نمؤموهوىتأوأك ذنم

 نمهلوق ىف نمةظفاو مهري_غ ىلع نينم ولاة يضف ةبالاد نيب ىلا عت هللا نيب نورمسفملا لاق ةيالاهذه تلزنف

 ( لوا - (نزاخ) - ه6 )

 || ةينمالا(باتكتلالهأ ىناس الو كيتا, سبل ) ىلا هتدلوق يي اقحةنلا دعوهلوقل غيلب ديكوتوهو هللا ن
 ةتسملا نك كندا

 هري_غل دك وم ىلاثلاو

 (اليفللا نم ق دصأ نمو)
 يدع مالت تاره والو
 هنم قدصأدحأ الىأ نلا

 ةدئافو ثلاث ديك ًاتوهو
 ةلباقم تاديكوتاا هذه

 ةيذاكلا ناطيشلا ديعاوم

 قداصلاهللا دعوب هئانرقل

 ) مكين امابسدل) هناياوال

 محداوهش ىلع مالا سيل
 وكرت اع مينامأ و

 ا 59 مانصالا كعفنت نأ

 الو (باتكلالهأ قاع

 دو-ولا تاوهش ىلع

 نخاولاقثيح ىراصنلاو
 انس ناهؤايح او هللا ءانبأ

 نم) ةدودعمامايأ الارانلا

 نم ىأ(هب زجيأ وس لمعي
 باتكلا ل هأو نيكرشملا

 نءهل-<الو) هلوقليلدب
 (اريضالواياو هللانود

 هنالرافك-الديعواذ_هو

 نملمعي نمو) هدعوب لاق

 ىثنأوأرك ذ نتاحلاصلا

 وهو هلوقف (نءؤمو»و
 ىوالا ن-مولاح نمؤم

 نايبل ةيناثلا» ضيعبةلل
 هيفو لمعي نم ىف ماهءالا

 لانعالا نأ لآ ةراشا

 نامعالا نم تسل



 ناطيشلا ختي نمو)

 باجأو (هللا نود نءهاياو
 دقف) هيلا هاعدام ىلا

 ى (انييماناريسخ رمسخ

 (عسس ا نواح
 ةنجالن أمدهيلا سوسوي
 نانضالو تنالوزانالو

 نولانيالا/ (مهينو)
 الا ناطيشلا مهدعبامو)

 يشرب ناوه (ارورغ
 كئاوأ) هفالخ رهظإ

 نودجبالو هج مهاوأم
 ارفموال دعم (اصيخم اهنع
 اوا_عواونمأ نيذلاو)

 اوعبش ملو (تاحلاسلا

 رفكلاب مالا ف ناطيشلا

 ىرج تانج مهلخ دنس
 ندلاخ راهنالا اهتح نم

 ىخنلا أرقو (ادبأ اهيف

 مهلخ ديس

 خا

 هلوق «يلعل دي ورعشلا لصوو مشولا لثم قاما رهاظب قاعتةلاوح أ رييغت ىلع رييغتلا اذه لمحي نا لمتحي
 هللا قاخ تاريغما نحلل تاجلفنملاو تاصمنتملاوتامثوتسملاو تامشاولا هللا نعل ل سو هيلع هلا ىلص

 ليقوةإ هوتملاو ةلصاولا )سو هيلعهنلا لص بلا نعل تااقءامسأ نءامطودوعسءنبا ةياور نم هاجرخأ

 هزوجو م.-غلاءاصخا سن ركو مرح ءاماعلا ضعب نا ىتحناذآلا عطقوءاصتخالاوههللا قاخ رييغت

 در سو هيل عهثلا ىلص للا ل اوسر ن' الو لاق صاقو ىنأن ب دعس نع (قا)ارهاظاضر غهيف نال ءاماعلا ضعب
 رمح نإ! ناكلاق عفان نعةدابعلل عاطقنالاو حاكنا كرتوهلمبتلاانيصتخال لتبتاا نوعظ نب ن امع ىلع

 ىنعي قلحلا ءاةءاصتخالا كرتىفهانعموأطوملا ف كلامه رخأ قلحلاءامن هيف نالوقي وءاصتخالاهركب

 كلذو# و ّنيساياو ّنهمالكو ّنهتاكوس ىف ءاسنلاب لج .رلاهممشقي نأ اوهو ث:خلاوهدب ز نب !لاقو مهنداي ا

 قاخومهسفن | ىلعاهومرف لك الاو بوكر لل ماعنالاو مئاهبا| قلخ ىلاعت هلا ناوههننا قاخر ييغت لمقو

 نمايل وناطيشلاذختي نءو)هللانود نءاهودبعف ساذا|ةعفنملراعالاورانلاو موجنلاورمقلاو سمشلا

 (انديمانارسسخ .ريسخ دف ) رصدانلاوهوةالاوملا نم ىلولا ليقوهند سمايامف هعيطنإب رهدختب ىنعي (هللان ود

 نم ندخحتاللاقلوالا ج نالاؤسةبآلا ف قب نارسحلا ةباغىهو ماهجرانىلاهإصون ناطيشلا ةعاط نال

 الادخ ردوكتحال ارغاعض وم ىف لاقوليلقااردقملا ئيكااوه ضورفملا ببصنااو اضورفمابيصن كدايع

 عجلاهجوفيكفريكلا نمليلقلاءانثتسا اذهر نيصلخلا مهنه كدابعالا نيعجأ مهني وغاللاقواليلق
 نينمؤملا نم لق مونكلددعلا ىف نيما ىلا نمرثك ًالوناكن او ناطيشلا بح مه نيذلارافكسلا نا باوجلاف

 مطنال مهنمرثك أ مهنككارافكلا نملقأ اوتاكناو نو:مؤملاوهللا دنع ةجردلاولعو فرسثلاو لضفلا ف

 لاقتف ىنعملا اذه ىفمهضعب دشنأ اوةرخآلا ف ةجردلاول ءوايندلا فةيلغااوددوسلاو فرسشلاو لضفلا

 ددولادعياذانورثك الاو « ةريثعدعتاذا لقالا.هو

 نءنذختاللاق ال_-هًأهذطوالهأهذ_طنا مع ورانلاوةنملا ىأرودارأام مذآ نمل لامل سيلباناليقو

 لوقي ىتح بقاوعلاب معلا سييابال نبأ نمىاثلالاؤلاه رانلا لهأ,هنيذلا ىنعياضورمم اريصن كدابع

 ىنفلاقو نإ ركاش مهرثك أدجتالو فارعالا ف لاقو مهن سمآلو .مننمالو مهني وغالو مهلضالو
 رومالا هذه مهنم عقتنا ّنظسيلب !نااهن دحأ هجوأةثالث نم باوحلافاليلقالا هت رذ نك-نتحال ليثارسا

 هجولا# هوعبتاف هنظ سماب | مهيلعق دص دةاوىلاعتهلوق كلذ ىلع د وهنظامدل لصف مهنم اهدب رب ىتلا

 ىدرواملالاق ثلاثلاهجولا بيغلا لعب ناكهنأال كلذ ىف نصر حالو ن دهتجال ىنعم لا ىرابنالا نب لاق ىتاثلا

 ىلاهتهلوقو نونمؤيال ق'الخارثك ؟نالاعتهتلا نمرب_خ ةكنالملا نم كلذ لعد نوكي نأ ئاجللا نه
 ن.ناسنالا باق ىف عقوب ام مهاياهتيينتو م دعوف ميني ومءايلوأ وهب زحدعب ناطيشلا ىنعي (مههنمي دمهدعيإ)

 ئثىلا تفتلي الن ل قاعلا ىلع بهيفرورغ كلذ لكواهناذإواه يعن نمواين دلا نهدارأ ام لين ورمعلا لوط
 وهامهياعصغنبهءاروتوملافهدودقملصحوهرمعلاطنئاوانمدارأامهل لدحر م وذرمح لطءملامب رفاهنم
 مهدعبامو) هن ويندلا تاذالالي صحت ىفاودهتجاف ثعبالورانالو ةنجال ناب مهين و مهد عي ل .ةوهيف
 ىنعي( ميج مهاوأم) اياوناطيشلااوذختا نيذلا ىنعي(كئاوأ) الالضوالطاب ىنعي (ارورغالاناطيشلا
 نول دعي ال ىنعيالدعموارفم ىنع. (اصيحم ) هج نعىن_عب(اهنعنو دجيالو) مههج مهرقتسمو .هعج سم
 ىلاعتلاقف ني-:مْولادعوبهعبت ا رافكلاديعورك ذاملاهبف داخل اواهدورو نممطدبال او اهري_غىلااهنع

 فرغلاو نكاسملا تحتن م ىنعي ( راهنالااهتحت نم ىرجن تانج مهلخ دنس تاح اصلا اولمتواونمآ نيذلاد)
 هل عاطقن ال ىذلا دتمملا نامزلا ة د نع رادعديالاو ةباغالو ءاهتناالب (ادبأ) تانجلا ف ىنعيي (اههف نيدلاغ)
 ليلدادب هيف نبدلا>هلوق فواذ كن ءز لاقي اك اذكدب أل اقبال هنالةنمزالا نمهريغأز جتباك ًازدّالو
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 نودبعبام(هنود نمنوعدبنا) باوص'ا نع(ا دعب الالض لضدقف هللاب كرش, نهو)ةرو لاه ذه ىفهريسفت صم (ءاشر نم كلذ نودامرفغي. و

 اوناك ل بقونالذ ىنىثناهنومسي هنودبعي مص مطوالا ب رعلا نم ىح نكيملوةانمو ىزعلا تاللا ىهو ىثن أعجج (اثاناالا) هللا نودنم

 تاعفهوعاطاف مان_صالا ةدايع ىلع مهارغاىذلاوههبال (اناطيشالا) نوديعب (نوعدبناو) هللأ تانب نه نهمانص ىف نولوقيإ
 7١( درصالا:هوريخ ا نعاي راعةعاطاا نعاجر ا ( ادب سم ) ةدابعدل مهتعاط

 كرمشلا لاح ىف اهلمعىتلااهلك هب ونذترفغوهنامياحصوهستب ون تلبق نماوهكرسش نم باتاذا كرشملا

 ريخ ا املءاماعلا لاق ديح وتلا لهأ نمءاشإ نمل ىنعي (ءاشي نل) ََك ارثلا نودام ىنعي ( كلذ نودام هرةغب د)

 نمبتي ل نميف ةئيشملاهذهوةب وتلاب كرششلا نودامرفغي هناانماعةب وتلاو نامالاب كرشلار فغي هنأ ننا

 هلرفغءاشناةئيثملارطخ ىلعوهفةب وتربغ نمةريغصااوأ ةريبكل! باص تاماذاف ديحوتلا لهأ نمهب ونذ

 (اديعب الالض لضدقف للاب كرسشب نم و ) كلذ دعب ةنلاولخ دي مهي ذعءاش نا وهتجرووإذفب ةنلا هلغدأو

 داو ظفاب ةبآلاهذهتررك ل تلف ناف هكر ىل ءتاماذا هلكريم لا محو ىدطا قبب رط نع بهذ دة ىنعي
 ببس فك زن ةمدقاللا ةبآلا نالوأد يك أتلا كالذة دئافتاق كلذ ةدئافاموةروسلاهذ_ه نم نيعضوم ىف

 هذه تازئو قريب أنبةمعطةقرس ببسىف تازنةمدقتملاةبآلا ناوهو م رخآس بس ىفةبآلا هذه تازنو

 ةملهأىف تا ري (اناناالاهن ود نمنوءدينا) لجوزعهلوق ف كرمثلا ىلءهنومو هدادترا بيس ىفةبآلا

 مهنااهدحألاوق ا ئاناهلوق ىفو هتجاح اعد دةف أيش دبع نملك نالاثاناالاهنلا نود نم نو دمعي ام ىنعب

 ىتنً قلبة لكم دا نولوق اوناكن ملا لاقةانمو ىزعلاوت الل نول اوقي ثانالاءامسأب مهمانصأ نومساوناك
 جاجزلا لاق ثاداوهة.شخل اور اكميف حورال ئىت لك ن.سحلالاقاناومأىنعباثااىفاثلالوقااو نالف ىن»
 لزنأىثال نالو ىنءفنتمهاردلا:ذ هو ىننكصترخ'هذ_هلوقتثنؤملا نءربخت اك اهن ري اهاكتاوملاو

 ىلع ىثنالا مسا قاطي دقو ناو. حلا نملزتأ تاوملان ىلا! نمةجر دلزنأ تيماورك ذلا نمة-جرد
 نوديعبامو ىأ(ن وعدنا او) هللا تانب نهلوق. وةكال ا دبعي ناكمهذعب ناثااثل الوةلاوتاداجلا

 مهماكب وةنهكتاوةن دسلل ىءارتر وهف و: ىف لخ دب ناطيش متص لك! سابع نبالاق (ادب ىماناطشالا)

 اهتدامعىلء مهارغأو م_هاوغأهنال سلب اوهل_.ةو ادب ماناطي_ثالا نوعدب ناو ىلاءن هللا لاق تالذلف

 هدعبأ ى' (هللاهنعل) ةعاطلا نع جرام ىتاعلا درماملاوهدراملاودب رملاو ةدابعهل .متعاط تاعفسهوءاطأو

 امواعم اردةماظح ىنه» (اضورف ءاببصن كدابع نمنذختال) سالب ىنعي (لاقو ) هتىر نع هدرطوهللا

 نوءبتي نيذلا مهبيصنلا اذ_هوعطقلا ض رفلال_صأو هضورفموهي!صنو يف سلباهيف عيطأ ام لك

 نمهيلاس ياذالاو ةسوسولاو نيب زنلاهبدارا او قا قب رط نع( .ماذالو) هس .واسو نولبقي وهناوطخ

 فيو: ديرب سابع نبا لاق (مهننمالد) قاما ميج لضال سدلب !ىلاةلالضا | تناكول موضعب لاق ئلالضالا
 ليقو ىصاعملا لمع عمةنولا كاردا مهي :هأ ليق و ثعب الورانالو ةذجال هنا مومنم أى اكل لاقو'هريخاتو ةب وتلا

 اهورثؤيااهميعنوايندلا ىفءاقيلال اوطمهمنمأ ليقونايصعلاىلاة.عادلالاوهالا وءاوخالاب وكر مطنب نآ

 اوناكم هنا كلذوةريدبلا ىهو اهنوقشي وانوعطقب ىنعي ( ماعنالا ناذ 5 نك-تبياف مهن سم الو ) ةرخالا ىلع

 اهنود ريالواهمعافتتالاميسفن أ ىلعاوم .رحوارك ذ سما ءاجو نططب أس تدلو ذاةقاذلاناذ نوقشب

 نءدىنعي سايعنب لاق( هللا قاخ نريغياف مهن سمآلو) ةب رقاذه نا سلب مط لو سو ىعىم الو ءام نع

 اهياع قالا رطف ىتلا ةرطفااربيغتوهةللا قاخرييغت ليقول الحلا ب رو مارا لاو ه هللا نيدرييغتو هللا

 مب يي يي ري ايي حا ص ب لا

 هلنا قاد لي ديتالهلوقل مالسالا نيد ىهىتااهللاةرطف ليدبتب وأ ثنختلاب وأ للحت او

 ناتفص (نداللاقوةللاهنعا)
 اعمادج ادب ىم اناطيش ىنعي

 لوقلا اذ_هوهللا ةنعا ناب

 اديصت كدايع ن*) عيفشلا

 ابجاو اعوطقم (اضورفم

 لامع تلال قمل

 دحاوو نوع_-سوةعسو

 ءاعدلاب (م-ماضالو) هلل
 ني-.زتااو ةلال-ضااىلا

 ذافنا ناك واوةسوسولاو

 لكدا| لخضاله-يل.ةلالضلا

 ىنيقلالو (مهينمالو)

 نمةلطابلا ىنامالا مهم واق

 لامآلا غولب ورامعالا لوط

 نك- تبيلف مهن الو)
 كتبلا (ماعنالا ناذ

 ريثكسلل كيتبتلاو مطقلا
 م-ماجال ىازب نككتلاو

 ناذ  اوعطقي نأ ىل-ع
 نوقشي اوناكو ماعنالا

 ةسدجتدلواذاةقاء!ناذآ

 ارك ذ سماحلاءاجو نطبأ

 مه-فنأ ىلع اومرحو
 مهن سالو) اهم عافتنالا

 ءقفب (هللا قاخ نريغيلف

 نع هنتافعاو ىنادا نإع

 وهو ءاصخلاب وأب وك رلا
 ىنب فروظ# متاهبلا ىف حابم
 باسنالا نبوأ مشولاب وأمدآ

 رييغتب وأ اهقاحءا:_بساو

 )َ ردلابو أ داوسلاب بيش

 ةزج لتاقىفوأ ةبآلا لبق مهرك ذمدقتملا باكا لهأ ىف تازناهناةمدقتملاةبآلا دن ءهرك ذىذلا لاةمدقتملاةبآلا ناوهو هلوق (*)
 تيس نوكن نأر عظيالهنا ىلءارك ذةمعط ةقرسل مدقي ملوةبآلا ىدابعاب لق ىلاعتهلوق زنا كرمشلا نعلأس لجرباوج وأ هباصأو

 هدمحعم ذأ رهاظو هاك ةبالالوزت



اطفنالا ىلع ب وصنموأ مهاوجت نموأر يكن مل دي رورو هو سمأ نمىوهمنالا(ةقدصب ىمأ نمالا)
 ىفف ةقدا_ صب مأ نم نكلو ىنم:ع

 ةناغاوأ ضر ىأ(فورءموأ )ريما هاون

 (سانلا نيب حالصاوأ)
 نلاَتاَذ حالصاىأ

 ر < دملا( كلذ لعفي نءو١

 (هللا تاضرم ءاغتبا)

 هنعج رخوةلااضر بلل

 اسؤرتواءاب ركللذلعف نم

 لاكشالاو لوعفموهو

 لاقمت ص نم الا لاقهنا

 باوجلاو كلذ لءفي نمو
 لدرارباخاب ىمالارك ذهنا

 ىل_خداذاهنال هل عاف ىلعهب

 نبريخاةسمز ىف هب مألا
 مث لخدأمهيف لعافلا ناك
 رك ذف كاذ لعف: نمولاق

 دعولاهب نرقو ل_عافأا

 نمودارملاوأ مظعاا رجالاب

 سعالا ن ءربعف كاذب يمي
 هينوا فوسف) لعفلاب
 وباء تؤي (امظءارجأ

 ققاشي نمو)ةزجوورمع
 هلنيمتامد_ءب ن.لوسرلا

 فااح نمو (ىدملا

 حوضود-ءب نملوسرا
 عبتيو) دشرلاروهظو ليادلا

 ىأ (نينمؤملا ليبسريغ
 ن* هيلعمهىذلا ليسفلا

 ىلع ليادوهو ىئينحلا نيدلا
 اهتفااحزوجالد> عاجالانا

 ةنسلاو باتكلاةفلاخكز وجال

 عابتا نيب عج ىلاعت هننا نال
 ةقاذم نيبو نينمؤملا ليمسريف

 لعجوطرشلا ىف لودرلا

 ديد_كلا ديعولا هءاؤس

 ابجاو م-هعايتا ناكف

 هراتخااموهعدنو لالضلا نمىلون ىلايلاوهلعجب (ىلونامهلون )لوسرلاةالاوك

 عوطتلا فورءملاب وةاكزلاةقدطهاابدارملاوأ ليج لكوأ فوهلم 5

 نءالا) هيفنوجانتيو هنوربديامريثك ىفريخال ىندملاو ىحنلا نهلصأليقو ضرالا نم ةون ولحم

 نمهيف ا 1 فر الداب لقوة ئدس سن قو قالا وس (ةقدصب رم

 اهءاع ثحو ةقد_ىب يمأ نم نأ اهرب دقت عطقنمءانتساوهنيقوريسملا لاعأ نم ناك امفالا ثردحلا

 وأ) اهفرعتلوقعلا نال فورءماهاربلا لاسمعأو عرش 'هزيك امو هللا ةعاطب سمأو أ ىن#هب (فورعموأ)

 عامجالاوةفاالا نم هيفاناك امىلااعجارتيل نيمداحت او نينيادتملا كا حالصالا ىنعي (سانلا نيب حالصا

 ةجرد نملضفابكربخأالأ مسو هيل هللا ىلص للا لوسر لاق لاقءا در دلا ىلأ ن عدب سعأو هيفهللا نذ ام ىلع

 ةةلالا ىهنيدلا تاذداسف ناو نيبلاتاذ حال صا لاق هللالوسراب ىلب اولاق ةةدصا اوةالصلاو مايصاا

 ةفلاحلاىهلاقدنا مل سوءهيلعفللا ىل_صىننلا نعىورب و ىذمرتلالاقو دوادوبأو ىذمرتلاهبرخأ

 ريخافةراخاباومارت ىت>-اولتتفاءابق لهأ نا دعس نب لهس نع (خ) نيدلا قلحن نكلو رعشلا قاحتلوقأال

 تلاق طيعم ىنأ نب ةبقعتنب موتكممأ انء(فر مهب حلاصنانب اورهذا لا قف ل_سوهي اعهللا ىلص هللا لوسر

 اريخ لوةيف سانلا نيب لاقوأ نينئا نيب لصي ىذلا باذكسلا سل لوقت : ٍلسو هيلع هللا ىلصللا ل اوسر تءمس

 برا ا و ا ًالوتلاقهةباورف مسمدازاريخ ىهشإ وأ

 ءايشالا هله ىنعبي (كلذلعفي نمد) اهحوزةأرملا تي دحوهةجوز لحرلا ثي دحو سان هلا نيب حالصالاو

 هلعف ناو هعفن هللا هجولاصااخ كلذ لعف اذا ناس الا نالداضر بل ط ىنعي ( هللا تاض ىم ءاغتب) ترك ذىللا

 قىن«ي (هيتؤن فوسف) ثيدحلا!تاينلابلامالااما 006 اوقا كلذ هعفني [ةعمسوءاير

 هردق معي الف كلذكن اكاذا اوامظعهامس هلأ ن الل د> ال (اهظع ١ ارجأ) هللا أذ ىمءاغتبا كلذ لعفاذاة رخآلا

 ةقرسل هيلع ترهظو قرسا لهنا كلذواضي أ ةمعط ىف تلزن ( لوسرلا ققاشب نمو) لجوزعهل اوقق هلاالا
 ققاشب نمو هيف لجوز علال ازتاق نيدلا نعا دن ىمارذاك ةكمىلا بر هف ة>يضفلاو عطقلا هسفن ىلع فاخ

 0 غقش فاموهنمدحاو لك نوكى هو ةقاشملا نمهلصأو نا الاو ديحوتلا ىف هفلا < ىن :ه. لوسرلا

 نيبن دق ناك ة.عط نال كلذو مالسالا ةعصهلر هظودو دحاو ديحوتلالحضو ىأ ( وطال نارا دب نم

 رهظأو مل_سو«يلعةللا ىل_ص لوس را يدا ةدلكالا ندع لع لدا هّتقرس نمر هظأو هيف لزن أ اىدل
 ن.هيلءمهامو نينمؤملا قب رطربغعبتي و ىنمي(نينم ولا ليي سريغ عبي و)مالسالا ن نءعجرو قاقشلا

 هسفنلراتخااموهكرتنوايندلا ىفىلو نام ىلاةرخآلا ىف اكن ىأ(ىل اونامدل اون ) ناثوالاةدابع عبي ونامالا

 ىنعي اي ساشر) ءافدتسالا تقورانلا موزل اوهو ىلصلا نمهل دأو ماهج همزانو ىنعي (ميجهلصنو)
 نارقلا ًارقف ةح عاجالا نا ىلع ل دنةللا بات ك نمةبا نءلئس ىفاشلان اىوررانلاىلا عجرم ا سدب و

 ليبسريغ عابتا نال كلذو نينمؤملا ليبسريغ عبي وىلاعآهلوق ىه ىهوةبالاه ذه جرخ سا ىت> ةسهةثاماث

 هللا نال كلذوابج او مهتعاج موزلو نينمؤملا ليبس عابنا نوكين أب جوف مارحةءاجلاةقراف ءوهو نيئمؤملا |||

 هلوق ُُج هج ةمإلاعاجانا تس نول ليعرف ولوسرلا ققاشي نءديعولا قا ىلاعت

 سايعنبالاقو. اكرشمتامهنوكلاضيأ قرب أنبةمعط ف تازن (هب كرتع أر ماا َلدورَء

 ىف كمهنم خيش ىفاهللا ىنايلاقف سو ةيلعهنبا ل مةنلالوسر .رىلاءاج بارعالا نم خيش ىف ةبآلا هذه تلزن
 هللا ىلع ةءارج ىصاعملا عقاوأ لوايلو هنود نمذ تأ لوهب تنمآو هتف رعذ هم نلإب كرش :1/ىناريغبوت دلا

 ةبالاهذه هللا لزن اف هللا دنع ىلاحاف رفغتسم بئات مدانل ىناوابر ههنلازعأ |ىلا نيءةق رط تمهونامو لجوزء

 نأ تيثدق هنالهيلع هيحاصتاماذا روفغمربغ ّك ثلا نابي رص صن اذ_هفهب كرش نأ ر فغ الهللا نا

 سس ل ل أ#آ#

 كرشملا



 (894) نيب وهنييبنذلوالاوأةريبكوأ (امتاوأ) ةريغص (ةثيطخ 50

 هذه ىف (ام-زاروفغهللادح) هب ون ذ نم ىنعنإ (ةلارفغتسم) هنوداف ك ارمشلاوه لظلار .ناسنالا

 نموةلوقنال رئاغصااورئابكلا تودلاع .ح نعةلوبقمةبوتلانأ امهدح ني كح ىلع لبلد ةبآلا

 لاقو فاكرافغت سالا درج نأ ىضتقيةبآلار ماظن ىناثلا لاو لكلام ءهسفن مظروأ داق لد

 لامع ن نمو ىنعتر (اقابسك نمد) بوت ذلا يلع رارسدالا عمرافغتسالا عف :.الهنالةبوتلابديقمهنا مهصعل

 وأةعفت مرجديفيامع ةرايعيسكلاو هيلعهيسكل ابو دوءيامن | ىنعي (هسعن ىلعهيسكي اهئاف) هبمئايب اب امنذ

 7 ل دا الرق 6

 تلقىف 0 ليقو عقل اعكح ذا نعي 056 عر تراب ' (ايلعشاناك) ا

 نمز) هتنونلمقيو هلر 2 وبنات ١١ نع زواحش : نا ةتيكخ ىضتقن امك ةب وتلا ىلع همادقا دن عودرع

 فذلاىهةئرطخلا لع ةرتريكل وع تلات كلا ةريغصا ىه هدم طخلا ناىلء ة(امناوأ ةئيطخ ب 2

 ةيذاكلاهئيع : وهمأالاو عردلا ةقرس ى ه ةئيطخلا نال .ةوريغا| ىلا ىدعت ا تبدل الاول ابا سصتخلا

 تلقناف قرسمو ىدوهملا ىلا ةقرتمل هي تن وكر شفار هاتجاع فدي مثىنعب د (ًايرهمرمن)

 يرن ا دملا نبذه داي مرب متهانعم تلقب مري مهلوة فر يمضلا دو فيك-فنانثا مالاوة-كيطخلا

 روك ذمبرقأهنالمد-و مثالا ىلاريمضاادوع:هنا ليقورخالا نعاس دحاب ىئتك افامهي مر مدانعم ليقو

 تببلا نم ناتببلا (اناتهب لمح ادقف ) رك اهيمريمأ هانعمو يسكلا ىادوعي ريمضاا نا للم قو

 تهابء ىربلاهيمربو ملامنالاب تسكب هن الاثدب اين ذ نعني (انيم» .امناو) همظع ىف ريحت ىذلا بذكلاوهو

 نةمعط ةصقب ةقلعتمةبآلاهذه (تروكيلطل ا فالار) لجوزءهلوق ُُق نيبمالا نين عيد

 كيلعهللا لضفالولو ىلا هن لوقف مهب-اض سم لس هيلع تلا لص هناا لوشر ىلعاوسبل ثيحهموقو قروأ

 هللا ىلص ىذذلل باطخوهف مهرارسأ ىلءعالطالا نم كيلا ىو اند ةمسدلا ىنعي .همجروةّوذلاب دمحاب ىنعي

 جونو قحلارءاضقلا نع ىنعي (كواضينأ) ا ىن»ي( مهنمةفئاط تمط) سو هيلع

 ةمخط عوق نال كلل ذرعا نع ماس عملا تارا ف ؟.12|ىفكْؤط هانعم ليقول دعلا قب رط

 امو) ىدوويلااه ىرب و ةقرمسلا نعدههُرم وهنععف دب نأ سوه .اعدللا ىلص ى: !ااولأس مث قراسدنا اوذر ع

 اومدقام مهفء ىرب هن أهل مهتداهشبو مثالا ىلع مهنواعت ببسب مهيلععجري كلذ لابو نا ىن . (مهسفن الا نولضي

 تعقوام تنافلطاملا ىف كالا ىفاوعس ناو مهنا ىنع. (ئنث نم كنورضيامو ) مويلعهلاب و عجر كلذىلع

 كنورضياموهانعمل دقو كلذ فالخ ىلع ممالانأكلادب رطخامولا+ل ارهاظ ىلع مالا ت.ذب كنالهيف

 نآرقلا ىنعي (بادكلا كيلعهللال نأ و)دحأ» رضي الهناو ةمصعلا ةمادا هلل! هدعوف لمقت_ىلا ىف ئث نم

 تاومشلا ىف كئاقلاب كنورمضي فيك ةر داظلا ىلع كلا ءانب امهب بجوأو ىنعي امهمءاضقلا ىنعي ( ةمكسحلاو)

 ليقولعتن م وع نع

 نم كالوأ 1 شاف اهظع داي كيلع هللا لضفل زير ىنعا (اهظع كيلعنلا لضف ناكو) عت 7 نكن

 هللا ناف كالالضالواح نع كمضءوء«ةمكحوهباتكن مك .لعلزنأام كه ءوهنو.ذب كيلع نمو هناسحا

 ءةلئاغ كاف.كوهناسحاب ثالمشوهلذفب كالوت ىذلاوه

 لوقو تح ار اوبل رخب اد ادق طيز رفا أ نمد ابحام ىلع )سو هيلعهنلا ىل ه دمت هسيدذل

 ىوجلاو هب سانلا ىجانتيام عيج ىف ةماع ىهلليقو ةمعط موق ىوجن نم ىنعب (مهاوجن نمريثكى ربخال) ىلاعت

 لجو زءهّللا نمهيبن" هبآلا هذه ىنف ءوسل كدارأن

 ناولص وهترراس هتيجانوارهجوأ كلذ ناك ارس موقهريب دب درفنامى ولا ل يقوريب دتلا فرارسالا ع 5

 هب مري م) دابعلالاظم ف بنذ ىناءاوهب ر

 ادبز ةمعط ىراك (ايرب
 ايذك (اناتهب لمت-ادقف )

 اينذ (انيبم امناو) اهظع

 بسكب هنال اذ_هوارهاظ

 ءىربلا ىربومتآ مثالا
 نب ىمالا نيب عماج .وهف تهإب

 نم تهم بذكن اتهبلاو

 الواو )هبهل لعالامهيلع لوق
 (هتج رو كييلعةللا لف

 نم هفطاو م

 تمط) مهرس ىلءعالطالا

 ىف نم (م-منم ةفئاط

 ونب ةفئاطلاب دارا اوارفظ

 مهنم ىف ريم فلاورفظ
 نا) سانلا ىلا دوعي
 قحاب ءاضقلا نع(كولضإ

 لد_.ءلا قي رط ىجونو

 ىناجلا نابمسهماعع
 نواضيامو) مهبحاص
 نال (مهفنأ الا

 كنورضيامو) مهيلعاإبو
 تلمعام ا كنال (ئث نم

 ناك امو لاحلا رهاظب
 ة-قيقحلانا كالابب رطخ

 لزنأو) كلذ فال ىلع

 نآرقلا( باتكلا كيلعهللا

 ةنسلاو (ةمكحلاو)

 (مت نكنل.كدلعو)
 عئارسشلاو نيدلاروءأ نم
 رومالا تايفخ نم وأ

 ناكو) بولسقلا رئاضو

 كككلعاهللإ لاف

 كاع ايف (اهظع
 قريخال) كلع منأو

 سانلا ىجانت : وم( مهاوجن نمريثك
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الاب بر ةاراوقكمولا برهة ماعم نأىوروم املا بوكروةئايحلا ف طرغم هن !ةمعط نم ملاع ىلاعن هنالةغلامملا ظفلن ليقاماو
 هلع 

 قراسدب مادقب مآ هنا هنع هللا ىضرر مت نعو تاوخ فطن ا لعاف ةئيس ىلع جر نم ترثعاذا ليقو هِّدقف هيلع طئاحلا طقسف ءلهأ قرسل

 ن*) نورتشنس (نوفختس) ةيىملوأ ىف هديءدخ اًويالعشناناتب ذكلاقف ءنع فءافاهقرسةةرسلوأهذ_هلو#تو بتهم ت ءاؤ

 مهررض نمافوخو مه:مءايح (سانلا

 هماع نعال مولع ملطم

 مهام ساناا ىلع ةيعانهنآلا

 ةيشحلاو ءايحلاةلق نم هيف

 متمصاخ مكن اوبه ىنعم او

 لداجين خاين لا ةويحلا ف)
 ![ نحل (ةمايقلاموبمهنع هللا

 (اليكو ويلعن وكب نم مأ) ةمعط نع ىأهنءئىرقو هباذعب هللا مهذخ اذا ةرخالا ىف مهنعمصاخ

 م6ملاع وهو (مهعموهو) هنمنويحتسالو (هللانمنوفخت-؛الل) (21:؟4)

 وهو ىدوربلاه-يمربامثأ عردلاةقرسباناّو ىن»ي (ام:ًاناّوخ ناكنمبجالهنانا) هع لداجتالو |
 مث املا بوكروةنايخلا ف طارفالاةمعط نم ل_ءىلاعت هنال ةغاابملا ىلءام:أاءاو> ىلاعتلاقاسمناو« ىرب ظ

 هتيب«يلع بق: طالعنب جالا ىلعادع مثءثيد نعادت م ةكم قد نآرقااهيفلزنا هنأ كلذ ىلع لدب و

 هب عطقذمو ليبس نبالاقو ىط ضرءفايكر قاف ةكم نمهوجرخ أ او>.صأاماف طئاطلا نمرخ هيلع طقسف

 تامىتحةراخلابهومرفهوكردافهبلط ىفاوبكرف قاطن امثمهقرسف مهيلغا دعليللا هيلع نجاذاىتحهولمذل فوهنأ مهءاععم مه رن

 اذا مهضعبلاق مئالاو ةنايحلا ىف ةغلابمإب ىلاعتهللاهه_صو كالذاف مثالاو نار1 اريثكناكهلاح هذهتناكن مو || ةديغالو ةرتسالهنرضح

 لوقتو ىكبتهمأت ءاؤ قراسدب عطقب م هنار مع نعىوري و تاوخأ طنا عاف ةئبس ىلءلجر نم ترثع || كدرب دب (نوتيبي ذا)
 زعهلوق © ةيملوأ ىف هدب عذخا بالنا ناتب ذكلاةف نينمؤملاريمأ يمنع فعاف اهقرسةقرسلوأ هذه || لام) اليانوكي نأ هل أو

 ةمعط موق مهو ثرها نب ر فظ ىنب كلذب دب ري سانلا نمءايح نورتةسي ىن»ب(سانلا نم نوفخت#:) لجو |[: دنوهد (كرها
 راتتسالاءافختسالا لصأوهنم نويحتسالوهللا نم نورتتسالو ىنعي (هللا نم نوفخت-:الو) قريبأ نبا قعردلاب ىرب نآ ةمعط

 ىنعي (مهءموهو) ىهنمراتسالابجوب سالا نمءايحتتسالا نال ىنعملا ىلع ءايصتسالاب ءافختسالار فامناو || فلو هنود قرسيل ديز راد
 ناسناللا رز كلذب ئكوةيفاخ هياعىنختال ىلاعت هنالمطاح نم عئيمهيلع الو ةردقلاو للاب مهعم لاو ليلد وهو اهقرسي مهنا
 مهناهذأ ىف نوروز. ونوردق. و نورهضي ىنعي( ل اوقاانمىذريالامنوتيبيذا) بويذلاباك-:رانع || ىنتعااوه مالكلانأ ىلع

 ملسوهبلعنلا لد ىنلا ىلا مالا مفرنمهنيبايفاولاقةمعط موق نا كلذوليللاب لعفلاريبدتتيدمتاا لصأو || ىمس ثيح سفنلابمئاقلا
 مهنم كاذب ىل ءتهطلا ضرب لؤرفاكهنال ىدوهباالوق عمسيالو ل_بمهتال هنيعلبقي وةمعطلوق عمسهناف || اجهننا ناكو ) الوةريدتلا

 ىنحال ىلاءتهنا ىنعي (اطي 2 نوامعياعهللا ناكو) هباومهأو .هرعس ىلع لس وهيلعهنلا ىلص هيبن علطاف ؛طاحا لعاملاع ( اطيح نولمعي

 ىنعي هيبندالاه (ءالؤه متأه) ةيفاخ هيلع قتال. طيحمو مهبلع عاطموهوهدامعر رمان: يتدنلع هيبنتللاه( الؤه مت اه)

 0 ١ ام الج نود نطو وسل نع نو دناوناكن يسؤملا نع موقلباطخوه نبذلاءالؤغاب |! ادع ىعرءالوأو تأق
 دب ربنيمصخلا وتاج قالو دال دزنل رصآو نيم مر عاظلا خف مهوب اوناك مهعأ بيس مهنع منخل

 (ايندلاةويحلاف) هموق وةمعط نع ماداجو متمصاخ مكنأ اوبهىنمملاو«يلعوهامع هبحاصلتفينأ |[ ءالوأ وقر
 قةمعط نع متمصاخ مكن أ اوبه ىنعملاوه-:عمتلداج دوعسم نباةءارقىفو ةمعطموقاباطخوهلسيقو أ ضعبل كلا

 ميرقتنار خيب وتلا بم ماهنتساوونديادعز ء دع ااذإى د ال ا دو ا ءاكسألا

 لمعي نمو) ىلاعتهلوق ُُه مهبل زئاذاهنلا سأب نم مهنءايماحم داك ىنعي (اليكو .ملعن وكي نم مأ) لوضوم منا ءالواوأ كلا

 نيذلاهموق ىفتلزن ل_يقوهيلعاهضرعوةب وتلا ىفةمعطبيغرتىف ةيآلاهذهت زن (هسفن لظي ا متلداببو نيثلا نم
 ةيآلا ىنءمو كحل قالطا نم عنميال ببلا صوصخ نال ين د ءوء ىبسم ىف ةماع ىه ىل_قوهنع اولداح

 ءو.لا مسإب رينا ىلا ىدعتيام صخامتاوةداتق نم ةقرسلاب ةمعط لعف مهري غهب« ىس أوس لمعي نمو

 بذاك فلحلا نمهب صت+ ايف ىنعي سفن )-ظ, وأري غلا ىلاررضللالاصي ارنكحالا ف نوكي كلذنال
 هن مئأرام لك ءوسلا ليقوء ىربلاهيمرب سفن لظي وأاحيبقىأ اوس لمعي نمود انعم ل_قو كلذوحنو

 ناسالا

 ىلا هررض ىدعتي احيبق أوس وأ كرشلا( هسفن لظإوأ) كرسشلا نودامنذ (ًاوس لمعي نمو) هباذ_عودهللا سأب نما :ماحواظفاح
 (ايحر اروفغ هللا دهن 0-0 (هللا رفغتسي مث) بذاك فلحلاكهب صتخ اع هسفن لاظإ وأىدوهلاوةداتقب ةمعط لعف اكريغلا

 فاعي الف (ايكحاولعهللا ناكو) اهياعهلابو نال( «سفن لعل امتنافامتا سسك نمد هب وتلاورافغتسالا ىلعةمعطاث عب اذهوهل

 هلعافريخ تنل
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 انلزنأاءا)لجوزعهلوق 00 مل! ةدءاصمهلا معي وهوالا ئيشب مث ىمايال ىلاعت هنا ىنعي (ايكحاملع هللا ناكو)
 ى نوقريب أ نبةمعطهللاَقي راصنالا نم لجر ىف ةبالا هذه تاز سارع نبالاق (قحلابباتكلا كيلا

 لعق ي.ةدهيف بارجىف ع ردلاتناكو ناه_هنلا نب ةداةةهل لاقي هلراح نماعردقرسسثرلان' رفظ

 نيمسلا نب دب زهللاقيدورملا نم لج ردنءاهأبخ مث هرادىلا متن ىتح بار +1 ىف قرخ نمرثت:» ق.ةدلا

 ىتح قيقدلارثاا:اردقل عردلا باص لاققف لعن ءاههلامواه ذخ أ امدنلاب ف لف ة.عط دن عع ردلا تسْؤلاف

 ةمعط ىلا اهعفد ىدوبملا لاقفه:مهوذ خاف ىدوبما !لزنمىىلا ى.ةدلارثأاوعبتاود رفلحامافهرادلخد

 بقاع نأ لسوهيلع هللا ىل_دةللالوسر مهفةمعطمهبح اص نعلداحينأ هولاسو ل سو هءلعفتلا ل

 ةمعطهدحؤ ةمعط دنع ع ردلا عدو نيمسلا نبدي ز نأ ليقو ةرالاه ذه هللا لزئافهدب مطقب ن اوىدوبلا

 ىبهنلاو مالإب و قد_اإب ىنعي قلاب ناره: | ىنعي باتكدلا دمتاب ىنعي كيلا انازنأ اناةبآلا»ذ_ههنلا لزئاف
 هنالةب و رىيقبلا علا ىمسامناو كيلا ىجوأوهتلا كلعامم ىنعي (هنلا كار ام سانل انيب كحتتل) لصفلاو
 لل_هجلهللا نافةهللا ىلا ارا تيضقكد> !ناوقياللاقهن ارع نع ىورروهظلاةوقىفةب ؤرلا رش ىروج

 نأ ىلءةبآلاهذهتاد نوقةحل الاقاماعنوك الوانظ نوكم اندح أ ىأر ناوداباهب رب ناك ىلاعت هللا نال

 داب ىنعي (نكتالو) هيلع لزنألا صلاو ىملالا ىولإبالا م ناك امإ_سوهياعةللا ىلص هللا لوسر '

 اعفادمةوعط نعل داو م-منع مصاخ ةمعط موق مهو نينئ اذا لجال نكستالو ىنعي (ايصخ نينئاخال)

 هللا نا ) ةمعط نعشلا دج نم ليقو ىدووبلاةبةاعم نم هب تمم أمم ىنع» (هللارفغتساو) هلانيعموهنع

 نينمؤملاهدابعب ىنعي (امحر ) مطاهرفغي و موياعاهرتسيهدابع بون ذل ىني (اروفغناك
 هللا لص لوسرلا نم مه. مولاولاقو ءايبنالا نم ذلارو دصز او ىرب نم ةبالاهذهم كسك دقو د لصف ع

 مسوهيل هللا ىلصهنلالوسر نأاه د> هوجو نم هبا وكساس باوجلاورافغتسالا,ىمأ ل بنذ ملسوهيلع
 نأوهنعيذ. ناهموقهلأس الةمعط نعمصا< مواهصخ نيةئاخلل نكتالو هلوق فهنع ىهملا لعفي م

 هلله ىماف نيماسملا نمر هاظأ| ىف هنا بيس كال ذب مهو ةمعطةرصن ىلا ل_سوه.اعهنلا ىبص لاما او ةقرمسلا

 ةءاربب ملسو هيلع هللا لص هللا ل وسر دنعاو ده_ثا-1ةمعط موق نا ىنانلاهجولا و دقلا انطرافغتسالاب

 مه,يتداهش ىفحدقلا ب جوبام ملسو هيلع هللا ىل_دهللالوسرا لاخلا فرهظيملوةقرسلا نم ةمعط

 ناكل مالا كاذ عقو ولهنا فر عةمعط موق بذك ىلعةنلا-علطأ اماف ةقرعسلاب ىدو يلا ىلع ىضقن نإب

 دقي نذل ن وكي نأ ل متح لو هيلع هللا ىل .ههرافغتسا ناف ةمعط نع مهم ذا ةمعط موقلراغغتسالاب هىمأ
 تاجردلا ىلع أر سؤ هيلعهللا ى_دىننااةجردناعبارلاه_بولا هتمأبونذل نوكين أو ةّومنلا لبق قبس
 ه-جو ىلع هئم عقتيا ف ل جوز عفللاب هتفرعملاكو همصنم فرشوهّتج ردوا _هلف بصانملا فرشأ هيصخامو

 تانسح لبق ملسو هراعهثلا ىل_دهبصنم ىلاةبسفلاب بن ذ هنافاين دلارومأ نم صو وهسلاوأ لي وأتل#

 هنع ب ذو هنواع نموةمعط مهو ةنايخاب مهسفن !نوماظي نيذلا نع دال داالو ىنعي (مهسفن نونا

 | نثاخلا مصاخت الف ىأهنايخ ناخ نملكو عجلا اذهدارملا ل يقوه فن لظاسعاهريغ ملظر نمل ليق'ذطوباوثلا

 باتتكلا كيلا انازتأانا)

 ميو اع ىأ تلا
 (هللا كارأامع سائلا نيب

 كيلاهب وأو كفرعام

 رودنموبأ خي كلا لاقو

 رظنلابكمطأ اعهللاهجر

 ةلالدهيفو ةلزنملا هلوصأ ف
 هقح ىف داهتجالا زاوج

 (نينث الل نكن ال 9

 (اهمخ) نينئاخخا لجال

 مصداختال 'و ىأ ايصاخم

 رفظىنب لل-جال دوهللا
 أمم (هللا رفغت_ساو)

 ناك هللانا) هب تمم

 نعلداحالوام>راروفغ

 (مهسفن أن وناتخي نيذلا
 ثلعج ةيسصعءملاب اهنونو<

 م-هنم ةنايخةاصعلا ةرصعم

 مجار ررضلا نالمهسفنال

 نموةمعط هبدارلاو مهلا

 نوماء. مهو هموق نم هنواع
 ظفلب رك ذوأ قراس هنأ

 نم لكوةمعطلوانتل عجلا
 هللا نا) ه-ايخ ناخ

 (ابثًاناوخ ناكنمبحإل



  دعتوهامتاو مهياع مهتبلغ عفونل سيلر ذهاب سمالا نا وماعيلو مب ولقىوقتل .هودع نيهسهناربخأ (انيهماباذع نب رفاكلل دعأ سنا نا)

 ا ( مكب ونج ىلعوادوعقواما يف هللااورك ذاف) اهنم متغرذ ( هما لام ناو

 لاوزب تنكس (متنأمطااذاف) 0 را ني عجتلفطمو ماب هال نءعمتز ع ناادوعقوهيلعمردقنا امايقاواصفةالصلاءادأمتدرأ

 اهوعاف(ةالمصلااوميفاف) فوخلا

 نا)دوجسلاو عو كرلاو

 نينمؤملا لع تناك ةالصلا

 اوتكم (انوقوم اباتك
 ةمواعمتاقوأب ادود_#

 الواوفعضنالو (اونمتالو)

 (موقلاءاغتب اف )اوناوتت
 لاتَقاإب رافكلا بلط ىف

 مهمزلأمث مهب ضرعتلاو
 اونوك نا) هلوقبةلا

 مكنوملأي م-هناق نوملأت

 هللا نمنوجرتو نولأت
 سياىأ (نوجريالام
 حرا. ملالا نم نودحتام
 وهرب مكب اصتخم لتقلاو

 مويبصي مهنيو شي كرتشم
 نوريص مهنا مكب ياك

 كد ريتال !افهيلع

 منا عم مهرب-.ص لم
 «نالربصلاب م-منمردجأ

 نوجريالامةنلا نمنوجرت
 رئاس ىلع كتي دراهظا نم

 ميظعاباوثلا نمونايدالا

 (اباعهللا ن اكو)ةرخآلا ف
 مالا نمنو.مؤملا دعاع

 مهرومأرب د ى(ام2)

 قريب أ نبةمعط ناىور

 اعرد قرسر فظ ىنبدحأ
 ن.ةداتقهمسا هلراج ند

 قيةدبارج ىف نامعنلا

 مايقلا اومتافةحصلاب متنن امطااذاو ا ورصقت الواومتاف مقا ذاوأةدحاو ةفئاطب اللا

 هلوس 1و ا :مكعنأ نمش وطال دبا

 هللا ىل_طةلنالوسر ,هاطعافاو دع كي اع نيعأالوادب أ ثالتاقأال نأ ده-ثأ ن كلو الل اقف كفيس كيطعأو

 عج رف كنم كلذب قحأ نأ لجأ ع هيلعهطا ىلصىننلا لاقف ىنمربخ تنال ثروغلاقفهفيس لسوهياع

 هللاوقهبهب ررذال فيلابهيلات يوه ًادقلهللاولاقفهنمكعن هامثروغاب كلد وهلاولاةفهباصأىلاثروغ

 نكسولاق | سو هيلع ندا ىبصةننالوسر مقمهلفاعر 1 ذو ىهجواتررفن تك نيب ىخخز نم ىردأام

 مكيلعحانجالو ةيآلاءذهأر ةوربخا مهرب :تاوةبامص ىلا ىداولا لسوميلعهتلا ىلصةننالوسر عطقف ىداولا

 نأهيفتازنذاح رج فوعن ندرلادبع ناك سابع نب ١لاقى ذ م متذكو أر طم نم ىذأ مكب ناك نا

 هوقو هب نوناهم ىنعي (انيهماباذعنب رفاكلل دعأهللا نا) كو دع نه ىنعي رذحاوذخوكتحلس أ اوعضت

 ديمحتلاو حيبستلابىن«ي (هنلااورك ذاف) فوحلاةالص نم متغرف اذاف ىنعي (ةولدلا متيضقاذاف)لجوزع

 فوحلا نمهيلع متن أ امن اف( كبونج ىلءوادوعقواءايق )؟لاوحأ |عيج ىفهللا ىلعاو::ًاوريبكتلاو ليلهتلاو

 هيلعهنلا ىبصهننال وسر ناكت لاقةشئاع ن ع مفر هيلاع رضتلاو لجوزءهطارك ذىلءةيظاوملابربدج

 لاح ىف ادوعقو ةححص' الاخ ق روس اما[ ةهنلاواصق ىنعي ةالصلا رك ذلابدار | ليقوهنايحأ لك نبارك باسو

 لصأو ب ولق تنكسو متنمأ ذاف ىنعي ( متن ا مطااذاف) حارجلاوةنامزلا لاح ف ىنميوكب وح لعوامل

 رغسلا كرتةنبز أ مطلا,دارملان وكي اذهىلءفاعب رأاهومتاف ىن٠. (ةالصاا اوم_قأف) بلقاانوك-ةنبن أمطلا
 ماها ةالصا |اوميقافهانعم ل .ةورمهقربغ نماعب رأةماتةالص !!اومدقاف كناطوأ ىف نيءيقمم 'رصاذاف ىنعملاو

 نا) فوحلادعب نمالاوبارطخالا ع نعبلقاا نوكسةنن أمطاايدارملا نوكي اذه ىلعف؛هدوح سواهعوكر

 ةب وتكملا ىنعيب وكلا ىنعجانهباتكلاواتقوماضرفىنعي (انوقوماباتنكنينمؤملا ىلع تناك ةالصاا

 اًض رفهانعمليقو نءأوأف ١و نم ناك لاح ىأ ىلع هتاقوأ ن ءاهجاوخا روج الق ةدودح تاقوأق ةنقوم

 لوزن بيس (موقلا ءاغتبا فاو :متالو) ىلاعتهلوق يق نيتعكر الو اكرر را كلل نر ا

 نماوك كف هراث آى ل سوهيلعهللا ىلص ”ىبنلا ثعب دح موب اوعجر ا 1 هياهصأو هنايفسإبأن اةبآلاهذه

 نايف_سىبأب لطف ىنعي ءوقلاءاغتباىفاوناوتتالواوفعضتالو ىنعباونهالو ىلاعتنالاقف تاحاربلاملأ ||(

 ىنعي (نوملأتاك( نوملأ,مهنافن ولاتاوت "وك: نا) ىلاعتلاقفاوم .عمزلأو كلذ ىفةخلا باعد روأ م هباحصأو

 كلذكمهلب مكباصتخم حارجلاملأو عجولا نم نودباكستام سدلو مهنيب وكنب كرتشمردقملالالودحنا

 عم مهربص لثم نو ربصتال فيكو ىطاتق نع مكلا نام ن وكيف يكسف كلا دق نع مطاعن ام لالا نكي, ملاذاف
 هلك كلذ, نور قيال نوكرسش لاو باقعلاو باوثل او رششنلا اورسشحلابن ورق. نال مهنمربصلاب ى وأنا

 هللا نم نولمأتو ىنعي (نوجر,الامهنلا ن٠« نوجرتو) ىلاعتهلوةوهو مهنم داه+لا ىلوأنو:مؤملا اهم أمتتاف

 اهلك ن ايدالا ىلع مكن, دراهظاواين دلا فر ةظااورصنلا نوجرتل يقونوجريالامةرخآلا ف باوثلا ند

 ناكو

 سانهلدهشو+.عط ىلا اهعفدلامتةاهوذخاف ىدوبملا لزنم ىلا ىهتن | ىتح قيقدلا ًّط اوعبتاوهوك رت م_عاوسهلام واهذ ا امفلاحو دوت مف

 حضتفاوان م اص كله لف: من ااولاقو مهبحاص نعل دا ن أدولف لسو هيلعهتلا ىلص هللا لوسرولاانب اوقلطن ارفظونب تلاةذدوهملا نم
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 مهاكماوفصفودعلا ىلعاولبق أ واوما ب مواوفرصن منيت دجس دجيسو ةهكر سو هيلعةنلا ىلصةنلا لوسر

 لوسر ملس مث نبت دجس وةعكر م ىبصف ل وهيلعةللا لصةللالوسرف اخ اوفصق ىرخال اةفئاطلا تءاجو

 ةهكرهسفنل مهنم ناسنا لك ىلصف نافئاطا!تماق مث تادجس عب رأو نيتعكر دقو لسوهيلعةللا ىلبصةندا

 هاجرت أ ىذلاوهنماذه عمسي لو رمح نبا نم ىرهزلا عمس ىبسلا نب ركبو بأ لاق ىفاسنلا هجرنأ نيتدجسو
 ةفئث طلاوةعكر نيتفئاطلا ىد>اب فول |ًةالص لس .وهيلعهتلا ىلصىنلا بص لاقرمع نبا نع نيحيحصلا ىف

 لوسر مه ىل_دف كئاو أ ءاجو ودعلا ىلءنيلبةم مهبا أ ماق«ىفاوماقواوفرصنامثودعلا ةهجاوم ىرخالا

 هللا ص هللا لوسر ىلص لاق ىرخأ ةباور فو ةعكر ءالؤهو ةعكر ءالؤه ىضق مث ةعكر إسوهيلعةنلا لص كلنلا

 ءاجوةعكرهعم نيذلاب ىل_صفودعلاءازإب ةفئاطو هعمةفغئاط تماقفهمابأ ضعب ففوحلاةالص لسوءهيلع

 ىازوالاذ_خ أ نيحيح ملا فةجرخل!ةياورلاه ذهب و ةهكر ةعكر ناتفئاطلا تضقو ةعكر م. ىبف نورخآلا

 نيقرفتمليقواءمةيقابلا ممتعكراوضق نيتفئاطلا نا لبق مئاضي اى فاشلا دنع زئاجوهو ىكلاملا بهشأو
 امأو ءامالا فلخ نمكح ىىهوةالصاا لو تكردأىلوالا ةفئاطلا نا نيتي اورلا نإ قرفلاو حيدصلاوهو

 اهف «ةثلاثلاةلئملاإب هتالص كح ىفدرفنماكىضقي ايف قوبملاوةالصاالوأ كردن لف ةيناثلا ةفئاطلا
 هللا لوسرعم تده_ثلاق هللا دبع نب رباج نعىورامةالدلاهذهةروصوتلبقلاةيحان فودعلا ناك اذا |

 ةلقا1 نيب واننيب ودعلاو لس و هيلع هللا لصةطل | لوسرفاخ نيفصانففعذ فول |ةالص لسو هيل علل ىلص

 مئاعيج انعفرو عوكرلا نمه4سأر مفر من اعيجانهكرو مكرم اعيجانربكو ملسوهيلعهنلا ىلص ىننلاربكسف
 را هللا لص هللا ل وسر ىضقاماقو دءل اوك قرخوملا فصلا ماقوهيليىذلا فدلاودوحسلاب ردخت|

 فماارخأتو رخؤملا فصلا مد-ة:مئاوماقودوح_سلاب رخؤملا فدلار دحنا هيلي ىذلا فدلا ماقودودسلا

 دوحلاب ردح مئاعيجانعفرو عوكر لا نمهسأر عفر متاع. جانعكرو لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عكر مثمدقملا

 هللا لص ىنلا ىضقامافودءلاو < ىفرؤملا فصلا ماقف ىلوالا ةعكرلا ىفارس م ناك ىذلا هيلي, ىذلا فصااو
 ملسو هياعدتلا ىلصىبنلا لس ماو دجسف دوجسلاب رول |فطصااردحن هيلي ىذلا فصلاو دوجسلا ملسوهيلع

 ىبسهنأهنمافرط ىراخبلا جر أ وهما ملسم هجرشسأ مهنا ماب ءال اوه سرح عنصي اكرباج لاقاع جانماسو

 ىفاشلاذخأثيدحلا اذهمو عاقرلات اذةوزغةقباسلاةو زغلا ف إس و هياعهنلا ىلص ىبناا عم فوحلا|ةالص

 الاجراواصلاتقلا محّأاوبرلادتشا اذا 4ةعبارلا للاب ةلرقلاةهج ىفودعلا ناك اذااهفهقفاو نمو

 م-منأ ةفينح ىلأ بهذمو ىفاشابهذماذهتناك ةهحىأىلا دو>لاو عوكر لابن ؤموبانايكرو

 هقفلابتك ىفةروك ذمرخأر وءفوحلا!ةالصاوةالصلا نم مهتافاماوضقاو:مأ اذافةلاخلا هذه ىف نولصيال
 مب ناكنا) يلع ج رحالو مثاالو ىأ (مكيلع حانجالو) ىلاعتهلوقو ُ لعأتللا واهءذوماذهس داو

 لاح ىف حالساا عضو ىف ىطهنلا صخر سابع نبا لاق ( مك-_:حلسأ اوعضت نأ ىض سم متنكوأ ارطم نم ىذأ

 اوافغتالو كو دءاوبقار ىن» ( عرذحاوذخو) نيتااا نيتاهىفهلج لقشر حالسا! نال ضرملالاحورطلا

 هللا ىلص ىنلا ف تازن سابع نب لاق مويلعو دعلاأرتيالل طايتحالاوزرحتلاو ظفحتلاب هللا مه م هنع

 ج رف السلا ساناا عضوفا دحأو دعلا نم نوربالو اولزءفراع أ ىنب وبراح ىنبازغدنا كلذو ل سو هيلع
 نيب لي_سلا لاف ىداولا لاسفرطملاب شرتءامكل او ىداولا عطق ىتح ةجا ل_سوهياعهللا لص هلال أوسر |

 لاقفىب راحل ث راها نب ثروغهب رصبفةرجش تحت س اخ هباصأ نيب و إ_سو هيلع هللا ىلصةللالوسر
 ىلع متوهوالا ل هو هيلع هللا ىلصللا لوتسرهب رعشب لو فيسلا هعمو لبجلا ند ردنا مث هلتقأل ناةلا اتق

 هللا )_سوهيلع للا ىل_ههللالوسر لاقف نآلا ىنم كعذع نم دما, لاقوه دمع نم فيسلا ل_سدقوهسأر

 هللا ىلصةنلا لو هر بر ضل فيلا, ثروغىوهاف تش شا, ثرحلا نب ث روغىنغك !مهللا لاق لجوزع

 ( كفا تر

 الو) ةدحاوةد_ث مكيلع

 مب ناك نا يلع حانج
 ملك وأرطم ن-ه ىذا

 ناىف (اوعضا نا ىض سم

 اوذخو مك ةحلسأ) اوعضت

 ىفيط صخر (مرذ--

 ل_ةثناةدلسالا عضو

 مهلببام بيس اهلج مهباع
 نم مهفعضإ وارطم نم

 كلذعم مه سمو ض صم

 اولخ_ه.الئلرد_هلا ذخاب

 ودعلا مويلع مجوبف
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 منواةةيفةرغ مُ-:هنو.دصيف كتءتمأو ؟_:-اسأ

 فسوب وبأ لاق د6ىلوالاةإ1لا9+ لئاس.هيفو «فوحل اةالصةفدو ةبالإب قاعتت ماكحأ ف لف

 هريغاز والف لسو هيلع هللا ىلص ىبناابة اخ تناكف وذل ا ةال_د ةفينح ىلأ باصصأ نءدايز نب نسحلاو

 ىلاعت هللا ناب لوقا! !ذهةحصااو>:-او تخف مثةتباث تناكى فاشل باد نم ىلزاالاقو اهلعفد دعب

 ةماقانا ىلعلدب اذهرهاظوةالصلا مط تقاف مهبف تنك اذاو ىلاعتلاقف |_سو «لع هللا ىلص هيد بطاخ

 نأبجوةبالا هذه كك ملسو «يلعهللا لص ىنلا قود ىف تبث كلا اذه نا ىلاءاهقفلاوءاملعلا روهج

 كلذن الو ىلدأ ودك اك اولد ٍلسو هيا عهنلا لصهلوقاوهوه,:افىلاءتهلوةاهتمأ ن .هريغ ق> ىف تش

 كلذ كوري رطاةليا هباص داب ف وخلا ةالص ىله هن! للاط ىبأ نب ىلع نءىور -ةواهاعف ىلع ةباحصأا عامجا

 ءالؤط سداو ن إس رطب هءاصصاباهالص ناعلا نب ةميذ- كلذ كو ف وخل اةالد هبا د إب ىلص ىسومولا

 هب ب طوخ دق ناكناواذه ناب ةالدا!ىط تةاف ,وبف تننك اذاوىلاعتهلوق نع بيجر ةباحصلا نفاخ |

 | نأالاءانلا متقلطاذا ىنل اهبًيهلوق كوهف 1! ذهى نولخاد هتمأر ئاس اف )سو هيلع هللا ىلص ىنا
 | اذاوهلوقريظنو نين ءؤملا نود نم كلةصااخ ىلا ءتهلوق كهتمأن ودك مسوهيل عهنلا ىلصهصيصختب صن درب |

 ناك ةمثالا نءهدعب نا ةاكزلا ذخ أ كح تيندقوامبب طال وهناك اذافةقدص مطاومأ نم ذخ مهيفتنمك |

 ريغف مدعلا دنع مدعلاامأو توينلا دنعتوبثلاهاضةقمنإباذاةظفا نع بيجو مهيف تاكاذاوهلوق كلذ. ك
 ةفاتخ مايأ ىف إسو هيل عدلا ىل_صىبنلااهالص عاونأ فوحلاةالصىباط+خالاق ديهيناغلا ةلئسملالع ملسم |

 ةقفتماهروص فالتخا عم ىهفةسارملا ىف غاب ا وةالصال طوحالاو هام هلكك الذ ىف ىرك ةنياب«لاكشأو
 هاج وةفئاطفقتف نيتقرف هباصدأ مامالا قرفةلبقلا ةهجري# ىفودعلا ناكاذاا. فوخلاةالص عاونأ نف ىنعملا
 ودعلاهاجو ى اا و.هذو ._سفنال اوتأةيناثااىلا ماقاذافةعكر ىرخالاةفئاطلابىل_هيو سر>:ةود_ءلا

 ىتحده_ثناىفاسلاج تبي وةيناثلا ةعكرلا مهب ىل_ديف سرح تناكىنلاةيناثلا ةفئاطلا داو نو رعت

 ظ 00 نا تاو اص نءنامور نب دبزي نعىورا. كلذ ىلع لدبو مهب لس مةالصلا مهسفنالاومتإ

 ظ هعم ىيلاب ىلصفودعلادادوةةئاطوهعم تةءةفئاطن'ف وحل |ةالص عاقرلات اذموب لسو هيلع هللا للص ىنلا

 ىتااةعكرلا موب ىل_هؤىرخالاهفئاطل!تءادوود- !اءاجواوؤرصصن ا“ مهفنالاوعأواماقتينم ةعكر ا

 هناا ىلص ىلا عم ىلص ىذلا نيحيحصلا هاجرت مهما س مه سفتالاوءافاسا > تدل مهنالسص نءتيقب

 هباصصاب ىلص )سو هيا عهننا بص ىبنلا ناه:عىرخأ ةياور ن.هاجرخ دقو ةمث> ىلأ نب لهسوه لسوه اع

 امأودعلاة سارح فغلب اوةالدصال طوحاونارقل اره اما ةقفاومدشأهنال ىفاشلاراتحوهاذهو هوك ذو

 ىاوالا ةفئاطا !نا ىلءل دي كعماوا ملف اوا صير ىرخ أ ةفئاط تأ :اوهلوق ناف نآرقاارهاظا ةةفاوم دش أ هنوك

 | طوح امتوكو مامالا عمتلصح ةيئاثل ةفئاطلاةال ص عيج نا ىلع لدبهرهاظ كعماومل هيلف هلوقو تاص دق

 نمه_سارلاو برا رمال طوح أ اهنوكو باهذلاو ءئيلا نه لمعلا اهيفرثكي الهنا ث.> نمةالص'| ىمال

 | نأىلا موق هذوهيلااوجاتحانا برطاورفااوركلاوةءارحال نكم ناك ةالصا ىفاونو؟ي ملاذإهنا ثيح

 | ةيناثلاةفئاطلا ىتاتمث .متالصىف مهوس رحتفودعلاهجو ىلا بهذت م ةءكرمامالا عم ىل_دت ىو الا ةفئاطلا

 ةفئاطاا عجرتو 7/1 انو هدب هنو ملاح الومامالا مسي و ةيئاثلا ةعكرلا مامالا عم لَكَحَف

 | ىضقتف مامالا عض وم ىلا ن8! _فئاطلا ىفاتم بهذت ماهتالصةيمقب ىضقتق ءامالا عضوم ىلاىلوالا

 ىل ءلاقر م نبا نءىورام كلذ ىلع دب و ةفرن> ىف به طموهو دوعسم نبا نع كلذ ىوراهمتالصةيآ

 مه مكر فو دعلا ةهجاومةفئاطوانم ةفئاط هفلخ ىل_صفربكف لاق فوحلا|ةالص سو هيلع هللا ىل_دىنلا !

 لودر



 ا
95 
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 هةية سلي تيسس

 اليم نيعب راوةيناك نوكستةلا.مأةل جد خسر ف لك اخس :رفرعش ءةد#س ناتلمل ةريسسم لاقف ىفاثلا

 مايأ الث نملقأ فرصقالةفوكتلا ل هاو ةةينو او ىروتلاكاقو تالدتعل تامر

 هريدقتو هإبقامص لصفنمهدعب ايلصتم مالك اورفكن ذل م<-_:تفي نأ متفخ ناىلاعتهلوق لق (لدفإلم
 اذهةالصاا نءاورصغت نأ حانج مكيلع سيلفى اءتهلوقلزن لاقدن أ ىراصنالا بوب ىبأنعىور مفخ ناو

 نبذلا <دتفي نأ متفخ نالزنف فوحلا ةالص نع _سوهياعنلا لص ةللالوسراولأس لوحدعب ميرنا

 رخاء ىجحي ريثكن ارقلا ىفاذهل_ثهرقيآلا مهيف تنك اذاوانيبم اودع م<لااوناكنب رفاكللانااورفك

 مههفتنك اذاو) لجوزعهوق يو هنعلصف:موهوهبلصتاكرهاظاا فوهرتتآرب> هيلع قنب مث هما

 لسوهياعفللاىلدهللالوسر اوأرا ل نيكرسش ا نأر اجو سابع نب! نع ىورقبآلا (ةالصلا مطتقأف
 مطناف مهوءدضعبل مهضعب لاقف مهماعاوبك ًااوناك النأاومدناءيج نول صب رهظ'اىلااوماق هباقصأو

 مهواتقاف مييلعاودشف اهبلااو .اقاذافرصعلاة الص ىنعب مهتاهءاو مّماب ؟نم مويلا بح أ ىه ةالصاه دعب

 مطتقلف مىيف تاك اذاو لوقيلجوزعهللان او فول اةالص اهنا د#ايلاقف مال_بلا هيلع لب ربج زن

 هللالوسر ع.انكلاق ةبآلا»ذ_هلوزن ببسق قوزرما شايع نبا نءىورو فود ةالص ماعف ةالعلا

 قوةرغانيصأ دقأ نوكرسش 1لاةؤرهظا|انيلصف دياولا نب دلاخ نيكر دما ىلعو نافسعب لسوهيلع هللا ىلص
 اذ_همهيف تنك اذاوىلاعتهلوقرصعلاو رهظاا نيب ةبالا تازنفةالص'| ىف .هو مهماعا !حولوةإفغةياور

 ةالصلا مط تقافلاتقلا مهعتدهش و كباصدأ قد« ابتنك اذاوىنعي ملسو هيل هللا ىلص ىبنل باطخ

 مونمةقرف ف قت نيتق_ةمهاءجاف كباصصالاهتق ا وةالصا| تقوناحاذا ىنعي ( كعم مهئمةفئاطمقتلف)

 نيذلامهدارأل يف حالسلاذخإبهنلا مه ىمأ نيذلا ءالؤهىفاوغاتخا (مهتحلسأ او ذخ أ ياو) . مب ىلص دف كعم

 مهلغشيالام حالسلا نم نو ذخ أ ,ا!لوقلا | ذه ىلعف ةالصا ىف ىوتحاسأ نو ذخأي مهءافةالصا| ىلاهعماوماق

 ا

ْ 

 | نءودعلل عنمأو طايتحالاىلا برقأهنال كا ذو رن او في_باكهبنج ىلا نمهبىذؤيالوةالصاا نع

 َح رلاكه منج ىلا نم ىذْؤِب وأ ريبكدلا سرتلاك ةالصلا نعهلقوهتكرحلغشب حالساا ناكن اف .عباع مادقال

 نأ لمتح ل يقوةسارد>ال مهتحلسأ نوذخاي .مئافو دعااهجو ىفاوقب نيذلا :ئاطا| يدار ل يقو هذخايالف

 (منارو نءاونوكيلفاودجساذاف) طايتحالاىلابرقأ كلذ نالحالساا لم<نيقي رفالا من وكي
 ىوهىذلا ناكملا ىلا اوفرصنياف ىنعي ك-ئارو نءاونوكيلفةالصلا نءاوغرفو كءمنيذلا ىلصاذا ىنعي
 اوا_صياف) ودعلاهجو ىف تناكىتاةفئاطلا تاتا ىنعي (اوادي ى :رخأ ةةئاطتأتاو) ةسارحلل وذعلا هجو

 هللا نا ىنعي (مهتحلسأو مهرذحاوذخأاو) مهتالصةيقباومي و كيياعتيقب ىتلاةيذاثلا ةعكرلا (كعم

 حالسلا عماذ وخأم هلءج كا ذلذودعلا مفد فى زاخغاااهلمعتسةل ا ظق.كاوزر>تلاوهو رذملا لءج ىلاعت

 نيه بلل هبتتياماقودعلا نالتلق ةحاسالاورذ+اانهرك ذو طقفة>لءالاةبالال و 'ىفرك ذملتلق ناف

 نأ رافكللرهظ ةيناثلا:-هكرلا ىلا اوماقاذافةلت اقملاوةب راحلا ف ني ٌءاق .منوكن ونظيلب ةالد!لوأ ىف
 اذهىف ,ه مل هللا نأم رجالف نيما لا ىلءمادقالا فة-درغلا نوز متت. فكن ةالصلا ىف نيماملا |

 نس )ن وافغتوا) رافكلا ىنع ىنعي(| اورغك نيذلادو) لنا عم رافك-لا نمر ذ+لاة داي زب عض دولا

 اهنعنوهستف كرافسأ ىف <_غالب امىتلا <جتاوح ىنعي ( م: تما روك _ةحاسأ نء) نيلفاغ مودجوول

 نعوتالصإ نولغتشم مت أو دا اوةل> يلعن وامح و كنو دصقيف ىنعي (ةدحا اوةليم كيلعن زايميف)

 هللاهجرفسوب وبأ قلعتهرداظا دمع (8؟50) ةالصل اميقت نت دراف (ةالصاا مط تقافإ) كب اصص أ ىف( مويف) دمتي( تنك اذاو)

 هدول فول ةالص ىر,الؤ

 ةعالا الاقو مالا هياع

 رصعلكف ملسودهيلع هللا

 ذخ ىلاعن هلو ةك ماما لكل

 مهرهطتةق دص مطاومأ ن٠

 ىكر ةباصصلا لعفوإ_ياد

 مالسلاهيلع هدعب مهمءهللا

 4 520 2 .٠
 (كع.مهنم ةلاط مقتلذ)

 مقتلف نيتفئاط مهاعجاف

 ودعلا هاج ةفئاط موقنو

 ىأ(مهتحلسأاودخأياو)

 نبا نع ودعلاهاحت نيثلا
 ناوامهنع هللا ىذر سامع

 اوناكف نيلصملا هيدارملا ناك

 في.لاك ةالصاا نع مهلغش

 قمدكرا وديقىأ(١ اودحس

 ىلع دوجسلاف نيت حسب
 كلام دنعو اند: ءهرهاظ

 نماوت وكيلف)ةالدلا ىنعع

 هذه تاصاذاىأ( ل: ا

 ةعكر ك_ءمىتلاةفئاطلا

 ودعلا ءازإاوغقيلاوءجريلف
 م ىرخأ ةفئاط تأتل د١

 ىأ(ك ءماول ديلف) ةفئاطا

 ة فقاولا ةفئاطلا ريضحتاو

 اوذخأيل)وةيناثلا ةعكرا

 هبنوزرحتإم ( مهرذ-
 هوكو عردلاكو دعلا نم

 نيذلاد و) ةفورعمفوحلاةالصةيفيكو ب حتسمان دنعو هللاهجر ىفاشلا دنع ط ةحالسلا ل خأ اوهبلتاةاموهو حالس عج ( مهتحلسأ أو ٍ

 نودشيف (ةدحاوتل.٠ كيا -نوليميف )< تالصفةرغكك اواني نأاو : ىأ ( كتعتمأو تحل سأ نءنولفغتول اورغك



 دو>سلاو عوكرزاو

 نبا نءىوراكحيبستلاو
 امهنءهللا ىذر صايع

 ملاوناك نيرفاكلانا)

 اوزرحتف (انييءاودع

 مهنع

 كش
 نار 0 ١ن !سايعنان ءوىل ئاسنلاهجرخأر م ك1 1 79 ىلصن نان سما نأ

 هلوق نءروه+اباجأو ىلاسنلاو ىذمر ةلاهبرن ا نيت» كر ىلصف نيملاعلا ب برالا فاك ال ةكم ىلإ ةئو املا ن٠ 1

 ١ مفخ نا ىلاءتهلوقف طورمثامدع طرمشلا» دعدمع مزار الو طرءدلا]وص>د.فتنا اذلك نا متفخ ع ١
 نا'ىلاعت

مالالاح نعم يتقي ال اكل 4 01 اذاو رهقلاةصذرل صا ف ولام دعدنعنا ىدتمي ل
 ن

 01 اها وس ريغ علا ذوناو ةلاه:ع تكس. انام ثان وكيد >اولاربك نمالا 000 تاع :اف |

 نمالالاحىف بانا اذهناك اذات تاقنافنآرقااهم 1>لدام «فالخ ىلع د_>اولارك تم 5 تاي |

 ال تلق جار افسأ بااغىل_ءةبالا تازءاع !تاق فوم !لاكوه دق 2 ترا

 هلوقو ع عوقولا ىف باغالا هنا ثي- نم طظرتفلا اذهلجوزءهللارك ذفودعلا فوخ نعل + ملاهرثك أ و

 تاما زبصف فك تمخرا هب ىتلسلفةوادعلار هاظ ىأ (انييماودعك- !اوناكنب رفاكلانا) ل

 عجلاود>اولاهي 5 ىوتذي هنالءا دعأ القنب واو دع لاقامع اواليجس؟ك- !انتعا 1 اتقىلااودح الثل

 رفسلاة لاح ىف :الصا|رصقرصق يَ -ىف «ىوالاةإ اال لاسم هيفو 6 ةبآلاب قاع ماكح أقف لصفإلم

 بجاو رصقلا ناىلاءاماعلارثك سه ذفر غلا لاح ىف ءامتالاز اوج ىفاوفلةخاامئا اوةمالا عاجإب زئاج ||

 ةدادقو زي زعلادبعنب رمجو نسحلالاقهب وسام عنباو رباجور مت نباو ىلعور مس لوقوهو رغلاىف
 اهتم نيتهكراهضرف نيحةالص هللا ضرف تااقةثئاع نة ىورام هيلعلدب وةقمنح ىلأو كلام لوقوهو 0

 اهضرف ني> ةال_ىلا هللا ضرفت لاقى :رخأةيا اورفو ىوالا_ذي رفلا ىلعرفساةالص ت رقاو يضخلاىف |

 بهذو نيكحصلاىفهاجرخ ار ضحل ةالصىفدي زورفسلاةالص تر قاف رفسلاو رضحلا ىف نيتعكر نيتاكر |

 بهذ يلاو صاقو ىبأ نب دع-و نات نعكالذىورب لضفأر عقلا نكلورغسلا ىف مامتالازاوج ىلا موق ٌْ

 لك تااقةشئاع نعىفاشلا دنسب ىوغبلا ىورامكلذ ىلع لدي واضيأ كلام نع ةباوروهر دجأو ىىفاشلا ْ
 لما لسنا لوسر ميد رتسعاابما ثنا رعوم أو رمدق سو هيل علل | ص هللا لوسر لعف دق كلذ ظ

 تمصوت مك و ىلا هللا لوسرابت لاق ةكم تمد قاذا ى: -:- تحرم ىلاةإ كا 3 م ا

 لاق ىلاءةهنلا نال كلذ ىلع لس نآرقار ءاظو ىلاتس ذلا هج رخأ ىلع باعاموةسشناعإي تنس> لاق ترطفأو ظ

 بيج وامح نوكي اهفالةدخرلا ىلمعتستاعا حانجالهظفاوةالصأا ن هاوريصقت نأ ح انج مكيلع س لف |

 ىلء ناتهكر رضا ةالص ىف دي زوالوأ نيتعكر تضر فهانعم ناب نيتعكر ةالصلا هللا ضرفةثئاع ثيدح نع

 هيلاريصا|بجوفرتآ ليلدب ماعالازاوج تنثواهما ءراصتقالازاوج ىلعر ةلاةالصترقأو متحتلا لييس

 نيتعكر لصاذارفاسملا ةالصىففلةخا د ةيناثلاةلّمملاالع عرمشلا لئالدو ثيدداحالا نيب عجلان كى

 ناتعكررفاسملاةالص ضرفامناوةروصقهريغاهن|ىلا موق و به ذفةروهةمربغمأةرودقم ىه له نيتعكر

 ىدسأا اوريبج نب ديعس بهذ هلاو هللا دع نإ رباحور مع نياو سابع نبا نع كلذ ىوري رصقريغماع

 باوملا مدقتدقو اهدو>سواهع .و«رفيفخحتوهةبآلا قروكذملارصقلا ىنعم وك« اذه ىلعف ةفينحوبأو

 5 دجأأو ىفاشلا هذهيلاو سواطو دهاج لوقوهو لدا, تسيلوةروصقماهن| ىلا موق بهذوهنع
 هنوكمهذعب طرمشو حابمرغسلك فرصقاازوج هنا ىلا روهحاودجأو كلامو ىفاشلا بهذ (ةثلاثلا

 0 ةفيدنحوب ألاقوةي صءملارف سفر صةلازوجالوةعاطرفسوأ داهحو اةرمجخوا جح

 رفسلاري_دق فرصقاازو< رهاظلا لهأودوادلاةفرصقلاةفاسمىفءاماعلا فاتخا دج ةعبارلا ة ملا 9ع

 ملعلا لهأ ةماعامأ اوةفرعب رصقاديز نب رباج  لاقرا د نإ ورع لاقواضإأ سن أن عكالذىوري وهل وطو

 0 14 6١ 1 + ل تح اا هكا

 هيلاواخسرفرسشعةتس ىهودربةعب رأةريسمىف نارطغي ونارسص ةي سابع نب او رمت نب ناكو مون ةريسم

 هذ



 ناكد) هقاخ نم دال هللا ىلع بج ئثالؤدعوال ديك اثوهوهللادعوب رجالاهل لص ىأ( هللا ىلعهرجأ مقودةف) ج ري ىلع هطعوهو

 ىلاةرحهىهف ب يطق زرء'ةتباوأادهز وأةعانةوأةءاطهيفدادزيدلب ىلا رار أ داهجو أ جحوأ لع بلطاةرجه لك اولاق (ام-راروفغةنلا

 اهيف تر فاس( ضرالا ىف متب ذ (1؟59) 2 اذاو) للالعءرجأعقود_ةفءقي_طف تول اةكردأ ناوهلوسر وةنلا“
 سس سس يي يس | سي بيبيبيبي|-ا-اياياا-تتبسسسصس

 وه ضرالا ىف برضلاف
 م<لع سياف) رفسلا

 نار حرب (جلخ
 اوريصقت ناف (اوردهت

 دادعأ نم (ةالدلان*)

 واتم دلتا تاككر

 رهاظو نيتعكر ةيعاب رلا

 هرب_خ غلب تامم كالو سر كعيابام ىلع كعبابأ كلوسرلدذهو كالهذ ه .هأل' لاق مندلاهث ىلع هنيمع قفصف

 اولاقون وكر د11 كحضو ارجج ىفوأو متأ ناكل ةذيردملا ىف'وولاولاقتف سو هيلع هللا ىل_ص للا لور بادحأ

 لبق ىنعي (توالاهكردن متهلوسروةللاىلا ارح اهمهتس نءجرخ ن.و) لجوزعهللالزئاف بلطامكردأام

 52 +سفت ىلع هباجإبةثلا ىلع هنرجهرجأ بجو دقف ىن#ي هللا ىلءهرسأ مقو _ةف) هرج اهم ىل هغواب

 لعف د_صق ن.ةنآل مح ىفلخدي وءاماعاا ضعب لاق متو قاة-حةسابوجوال مركلاو لضفتااودعولا

 رك 1 ار الا 1 ْ -  (ا رجأهلبتكم منامه ضعب لاقوالماك ةعاطلا كلت با اوبهلهتلاب تك اه.اما نعزع متاعاطلا نمةعاط
 لاك الاور فلا فةصخر
 ىفاشلا لاق 1 ة-عْزغ

 حانجال نال هللا هجر

 بيغرتلا ضرع. ىفتازئامن ةبآلا نال مص لوالا لوقااوالفرجالا مامتاماهب أ, ل عىذلار دقلا كلذ
 دصق نملك ك ذك الماك ةرجطا باوثهللصحدقفاهنودتامرباهغابي لو اهدصأ نمناوةرجهطا ىف
 هلهتنارفغي و ىنعي (امحرا روفغةللا ناكو) الءاك اهءاوثهل هّللابتك اهمها ىلعر دقي لو ةعاطلعف

 (ضرالا ف متب رضاذاو) لجوزءهلوق © ارجاهمج رخناىلاةرجطال_.ةدوعقلا نمهنم ناك ام
 ىلا تادكر عب رأ نم ىنغي (ةالصلا نماورصقت نا ) ماو جرح ىأ ( حانج مكيملع سيلف )اومف مترف'ساذأ ىن.؛

 هل_صأىلا ئثلا مخ وهليقو قييضتلاةءالافرمدقلا لص ا وءاشعلاورصصعلاو رهظا!ةالص ىف كلذو نيتهكر

 عصطوم ىف لمءتس

 قالذ_دخرلاو فيفحتلا

 انلقو همي زءلا عضوم
 ةريصقاهاعج ةالص' ارمدق ىنعمليقو ة*الاوريسفتا !لهأ نم د>الهر ألو صقنلاب رصقلاىزوحلا نارسفو

 ةبآلاىفةروك ذا ةالصلارمصقربسف:ىفاورك ذيبسلا اذطوا د خرتاوئاكرأ ضعب وأ اهتاهكرضعب كرثو

 رم لوقالاك الازوجالو رمقلابداران ا ىناثلا لوقااو نيتءكر ىلا ة.ءابرلاةالصاادروهو تاءكر لادد ع ىهنأامهدح نياوق
 رؤسلاةالصهنع هللا ىذر ع 5 : 5

 حض الوالا لوقلاودو>_سلاوء وك رلا نءةراشالاو ءاعالاب تكي ناوهوا مادا ىف فرفحتا!لاخدا

 ع ( مكتفي نأ متفخنا)ك او اةالصا | تاءكر ضعب طاةسأب ردقلا ريس: نااذهم تءةفةالصلا ضءب ىل#

 لاح صوصخي ره ةلازاوج ن | ىلا ىرهاظا ادواد تهذ (اورذ“ نيدلا) هداص اى ملتقي وكااتغب

 ىضتقي طريشلا مدع نالواورفك نيذلاه<-دتفينأ متفخ نا ىلا عتهلو ةبهبهذم دك ىلع داو فوخلا

 هللا ىل_د يبن ناسا ىلع

 ةبآلاامأو ٍل_سوهيلع

 ماعالا اوفلأ مهئاكف
 ف ال هئمطم ١ ء(كلؤ . ع . . .

 َن ف خس ىضتقي هنالداحال ارب_<2 طاشلا اذه عفر زوج الو نمالا دنع قلازوجالاذه ىلعف طورسشملا مدع

 اع : 1 كرم 2 .٠ 3 ع . -

 0 1 0 ىورام هيلعلدب وزئاج رفا ىف نمالا لاح فرمدقلا نا ىلا ل-ءلا له روج بهذو د>اولا رب نارقاا
 0م ا هد 0 7 0: لا 3 9 : 0 0

 ل 1 1 عض من ةفين متفخ ناةالصا| نماور قت نأ حانج مكيلع سيلف باطخلا نب رهعل تاق لاق ممن ىلعي نع

 لاقف كلذ نع لو هياء هللا ىلصهنلا لوس رت اا سفهنم تيعام تيمي لاقق سانلا نم دقفاو ر فك نبذلا

 فكر مع نبال لاقهنا ديسأ نب دلاخ نب للا دبع نعو ل_سمهج رخأ دق دماوايقاف مكياعا جهلنا قدصأةقدص

 نيذلا<دتفينأ متفخ ناةالصلا ن.ءاورصقت نأ حانج م<يلع سيلف ىل ءنةلل|لاقام ارةالص!!نورمدق"

 :ماعامف ناكتفانماعف لالض ىف نحو اناتأأ ٍلسو هيلعةنلا ىلصةنلالوسر نا أ نبااي رمعنب!ل:ةفاورفك

 هيلا اونمطي و رصقلاب

 مةتفي نأ متفخنا)

 ميشخ نا (اورفكن يذلا

 لقب رافكلا؟دصقي نأ
 رمعل لاقهن ا ةيمأ نب ىلع. نع ىورا-١ طرعشب سدلر وهلا د_:ءوصنلارهاظا جراو+لا د-:عرهق ازاوج طرش فوحل ودخأوأ حرجوأ

 هتق دصاول قاف عك.اعاوب هللا ق دصأ هَق ص لا ق3 كلذ نع م وهيلعةللا ىلذةلنال | ر تي علا فانمأدق :وريص ة'اخاابأم

 هتعاط مزاتال نم قدهملا ناك ناودرلا لمحالض# طاقساكيلغلا لمتحالاعقدمتل نالرفسلا فلك الازوجالهنأ ىلعليادهيفو .'
 ةءارقوليادانص<ندرأن اهلوةكوهولاا قفو ىلعتازنف كلذك ةبالا لوزن نيح مطاح نالو ىلو أ هتعاط مزات ن فافعاذا ص مقل ىلوك

 ةهارقلا فخ وأ فوخلا د :ءةبادلا ىلع "ىون ناوهولاوحالارصق ةبالإبدا رملان ا ىلع < ةيالن ال ىأ كنتي نأةالصلا نم ةللادبع



 5 0 ايت ١ رووا ع 0-5 م 2 (اولف)

 ةرحهلا نمو 00-5 0 عااد ال اضع 0 3 ا ىلع طربال 0 5 تا ددار 1 0

 كناو اواف ناربخ (اريصم تءاسو مجم هاوام كلو ءاف)ما عفتسالاب ا اوج ىلع اورجاه 0 ٠ ) بصاو إ_سوهياعهللا ىلصةللالوسرىلا

 نبذل ىنالءا هلا لوذدو

 طرعشلاب هناشنأ ا ماهالا نم

 فاعلاو منك ميف اولاقوأ

 ةبالاو مهاولا ىأف وذم

 كم نمناىلعلدن

 مدل فه: .دةماقا نم

 نم نكعهنا لعوب
 هيلع تةحهريغ قعهتمافا

 نم ثي دا ىفو ةرجاهملا

0 

 نم 0
 هل تبجوت_سا ضرالا

 هيبأ قيفرناكو ةدنجلا
 ىل_ص دج هيننو مهاربا

 الا) مو هبيلعهللا

 لاحرلا نم نيفعذة ىلا

 (نادلولاو

 ديعولا لهأ نم ىناةسا

 4 هدب رو

 ءاسنااو

 ىف (ةاي> نوعيطتسيال)
 مه .رةغل م-نمج و ردا

 تودتم الو) م-هزو

 م-طةفرعم الو( اليس

 نوعيطت_سالوكلا لاب
 وأ نيؤعذة:سدال ةفدد

 نادلولاو ءاسنلاولاجرال

 لجلاو كلذ زاج اماو
 فواكطموملا نالذا ك2

 فرح هو ناك ناو

 هنيعل يد سداؤ فر رعتلا

 عمط ا انك ناوىسعو (م,-وفع نهللاىعكئاراف)# ىنبسي مجالا ىلع ص ادتاو عهوقك

 :٠ كوحم جم مصسممم يص جل اا ااا ع عم اس
 ةدمسل امل لل سسم_ا متت تاس ص ااااا١١ا

 نيحيحصا| ىف هاجرخأ ة ةينوداه> نكلوحتفاادعبةر جهال! - سو هماعةللا ل_مدل وق ,ةكم حتفدعب كلذ

 بما اوادق ىتح مهداوسريثكتوردب موي نيكر 0 عحور# 2مه_فنأو ااظ لمقو

 ىأىناوادق نذلاءالؤط هك>1|تلاق ىنعي ع رقوخيب ونلاو هن ( ماك ذاولاق) مهر أداو مههوجو

 وهو نيك. ١ 8 5110 قير فا ل ل يد وامك رفلا

 ىنعي (اولاق) ةكم ضرأىف ىنعب (ضرالا ىف )نب زجاعىنعب ( نيفعضةسمانك اولاق) مهنعارا.خاىلاءتهلوق

 نيكر.ملارهظأ نيب نماوجر تو ةنيبدلا ىلا ىنعي (اوبف اورجاهتف ةعساو هللا ضرأ نكس:ملأ) ةكئالملامهلاق

 ىنعي ( مهاوأم) مهتفصه ذه ن.«ىنعي ( كئاواف) مهبذكب انماعأو نيفعضتسءانكمطوق ىفةنلامهبذك اف

 0 لعنمو رذعا|لهأ ىنئتسا م مثهج ىلا مهريصمريصملا سب ىنعي (اريصمتءاسو متؤج) مطزن»

 ةل.> ىلع نور دةيالىنعإ (ةليح نوءيطتسيال نادلولاوءاسنلاو لاجرلا نم نيفعْضةسملاالا) ىلاءةلاهق:

 ةكم نمهنوك- باقي رطنوذرءبالوىعي (اليبسنودتبمالو) ةكم نهج ورا ىلعمطةوفالو ةقفنالو

 هلذفب مهنعز ادي ىنعي (مهنع :وقعي نأةلنا ىس ء١) راذعالالهأ نيذءطتسملا نع (كنئاواف) ةنيدملاىلا

 0 اروفغاوفعهلل 'ناكو) هلدوا- دبع ممطأ ذاىلاهت هللا او ج رو عامطا هنال ب جاوهللا نم ىىسعوةناس>او

 وعدب إ سو هيلعةليا ىل_هةللالوسر ناكو هنيفعذة ملا ن ا اوان تت : ؟سايع نءالاق

 ةءكرلا نءهسأر ل رمذ ةرامللاقةرب رب رهىلأ نع( ق)ةالصلا ىف نيفعضتلا ءالؤط

 ددثامهللاةكك نيفءضتسملاوةعيب رىلأ نب شايعو ءاشه نبةماسو ديلولا نب دي ولاهنأ موللا لاق ةيناثلا

 قدحبهللاليب-ىرجاهينمو) لجوزءدل اوقف فسوب ىندكن ينس م,يلعاهلعجا موالاريغم ىلع كتأطو

 ناىنعيارجاهم ضرالا ف دج ىنءي ارجاهءامغا م ىنعم جاجزلا لاق (ةع_سواريثك امغا ع ضرالا

 هفن مغرلا قي بارتلاوهر ماغرلا نمذوخ اموهو ناظفللا فادخا ناو ةد>اوةلزنء مط مغارملاو ه.وةارجاهملا

 نعةيانكهفنأ مغرمطوقاواءؤري_ة> لياذبارتلاو في رشوضعفتالا نالكلذوبارتااب قدتلا اذا
 ل_هأضءب لوق كلذ ىوقي و«: أمغرهبلابأ لو هتيداعر هنرحه ىنءءاءالف تمار لاقي وهللذلا لود>

 أ ,طامغا مج رخهءوق نعج رخاذالجرلان 'هانعم ليقو هفن مغرب ودعلادالب نم جو رخاوهتةغللا
 ىنعملا ف جاجزلا دشن أو ضرالا ف بهذملا وبر طخملا مغارملاءارغلالاقواعطاتمو مهابضاخ.

 5 4# لهما قادري غ داب ىلا

 لاقوةءعار 1 ىنع.ىفةغللا لهألوق ذ كهده رك اناا اذاهيلا_هذبابهذمدةبآلا ىنعم توك اذه ىلعف

 املةةمد<ل قو ه هرك امعاحزحزتم دج دهاج لاقو ضرأىلا ضر آنمهيلالوك.الوك» د< ساء نبا

 هنالةنغا ىمةزجاهملا تيمسو ممترجاهىأىوق تءارلاقيةد- > اوةرجاا اوةمعار 1| ليقوهيلابلقذي

 ضرالا ىف ةءسد< ليقو ىدطاىلاةلالضا| ن .ةءس د ل_ قو قزرلا ىف ىنعيةعسوهلوقو م يعر هموق رجا

 هل لاقي ضر صريبك خيش ثيل ىن نم لجراهعمسه ذه لبةىتإاةبآلا تازب امل سابع نءالاقاهباارجاهسىنا
 ةئيدملا ىلا ىنغاميام لاملا نمىلوةايح دجال ىلاو لج وز ءهننا ىنتثسا نم انأام هللا لاق:ةرهض نع دنج

 دعناو

 ضرالا ف ديلا لبس فرج اه نمو) 1 ْن ار دابعل (اروفغاوفعهللاناكو) زج عمطأ اذا مب ركلانالسجاوهللا نموهف

 نءال فول ال ديتلردصاا فوأ نبدلا 1 را ىف( ةعسواريثك ) كلذبهقحلنةلذا كتقرافمهركي وهوهتقرافاذا لجرلا تمار
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 دب ز نبا لاقو :جردداهملا ف ل _دقااوةجردةرجطا ىف داهم اوةجر د مالسالا ف ةرحمطاو ةجرد مالسالا
 ىفةم#الو بصنالوامظ .مماصرال مهاب كلذ لاق ني> ةءارب ةروس ىف ةللااهرك" ذىنلا ىهو عبس ىهتاجردلا

 نيتجرد لكنيبامةجردنوءبسن اجر دلازي ريح نب|لاقو مط بك الااي داو نو طق. الوهلوق ىلا هنلا لدم
 لاق )سوء اعهللا ىل_ههللالوسر نأ ىر دخلا دعس ىلأ نع( م) ةنس نيعبسرمضا اد اوما سرفلارمضح
 ىلعاهدع أ لاقف ديع_سوبأ اط ستقف ةن هلت بجوالوسر دمحمب واني دمالسالاب واب رهثلاب ىضر نم

 ءامسلا نيب اك نيتجر د لك نيبامةنملا ىف ةجردةئام دبعلا اهب هللا مفري ىرخ أو لاق هيل ءاهداعافهثلا لوسراب
 هللاىل_دةللالوسرلاقلاق ةرب رهىفأ نع( خ) هللا ليجسىف داهملالاقةنلا لوسراي ىهامو لاق ضرالاو

 هل_خد.نأهللا ىلءاق- ناكج حو ناضمر ماصوةاكزلا ىف ؟وةالصااماف ا وهلوسروةللاب نمآن م ملسوهيلع
 ةئامةنلا ىف نالاقف كلوب سانلاريشبنالوأ اولاقفاهؤدلو ىتاا هضرأ ىف ساجوأ هللا ليبس ف دهاج ةسنحلا

 هولاسافهللا متاًاساذاف ضرالاو ءامسلا نيداك نيتجردلا نيبام هللا ليبس ىف ني دهاجملل لنا هدعأ ةجرد

 رك ذدق تلقناف نار اهنأر حفتهنمو نج-رلا شر عهقوفوة:هلا ىلءأوةنا طسوأ هناف ىلعالا سودرفلا
 امأتلق كلذ ف ةمكحلاهجوا فتاجردةبآلا هذ هىفرك ذوةد_-اوةجردلوالاة بآلاف لجوزعقللا
 ىلع نب دعاجملا ليضفةافةينانل| اما ورذعلاور رضا ادوجوب ني دءاقأا ىلع نب دهاجلا ليضفتاف ىلوالا ةجردلا

 ةجردىوالاةجردلا نوكس:ن أل مة<ليقوةريثك تاجرد. مه.اعاواضفر ذءالوررضربغ نم نبدعاقلا

 ىنعي (ةرفغمو) ى اءتهلوق ُ لعأشاوْثي دحلا ف5 اطزاتموةنملاتاجردتاجردلاو مهظعتلاو حدملا

 نيئمؤملاهدابع بونذلىنعي (اروفغ هللاناكو) موقفأ ار ىنعي (ةجرو) اهنعحفصي و اهرتسي مهبونذل

 هب ر نع كح ايف أسوهيلل هللا لص ىبنلا نعرمع نبا نءهنر فخ وهتحرب مولع ل ضفتي .ىنع# (اهحر)
 هلام را ناهلتنمض ىتاض ىمءاغتب هللا ليبس ىف د هاجم جرش ىدابع نه دبعاعأ لاقلاق لجوزع

 قاسنا|هجرخ أ ه:حروهلت رفغهتذبق ناوةمينغوأرجأ نم باص اهب هتعجرأ
 نم موقرادودعلا ل-خ دب نأنيعلا ضرغف ةبافك ضرفو نإع ضرؤىلا مسقني د اهلا نا معا «لصفإلم
 جورخلا ةدابلا كلت ل_هأ نههب ررضالوهلرذعال نع لاجرلا نمفاكم لكىلءبجيف,هدالب ونينمؤملا
 ىلع بجيفريقفااو ىن-غلاو دبعلاو رمل كلذ فءاوسو مهناربجو مهءاهأ نعومهسفن أ نءاعفد مهودعىلا

 بحتتفودعلا مهبل زن نمي ةبافكلا عقت/ناف ةباغكض رف نيهاسملا نمم معدعب نه فوهو ةفاكلا

 ىلع ضرفالف مه.لوزمملابةيافكا|تعقو ناو منع دعب وأ نيما ملا نممهنمبرق نم ىلع مهتدعاسم

 ناك اذاود.,علاوءارقفااةبافك-ا | ضرف ىنعأ ضرفلا | ذهىف خدي الورابتخالا قب ر طىلعالا نبدعبالا
 لطي ال ىتحهايارسو أ هسفنب امااهمف مهوزغي ةازغ نم ةنس لكى ال نأ مامالا ىلءف مهدالب ىف نب راقرافكعلا
 ىلاعت هللا نال «ياع ضرفيال نك-اوهنع دعقرالهريغب ةبافك-ل عوقو عمداهلا قطا اورابتخالاوداهملا

 قدحتسالةفاكلاا ىلءاضرف ناك ولو ىن_سلا هللا د_ءوالكوهلوةبب اولا نيدعاقااو نب د_هاجلادعو

 (مهسفنأ ىملاظ ةكسنالملا مهافوت نيذلانا) ىلاءتهلوق و لعأ لاو باونلا ال باقعلاداهملا نع نودعاقلا
 ةريغملا نب ديلولا نإ سدقو ةريغملانب هك افلا نب سيق مهنماورجاهملو مالسالاباوماك: سان ىف تازئةنآلا
 نبذلا نا ةبالاهذه ىلاعتهنلالزئافرافكسلا عماواتقف مهعءاوجرخردب ىلا نوكرمثملا ج رخامافامههامشأو

 ضبق نولي ةثالثو نينمؤملا حاورأ ض,ق نولي مهئم ةثالثةّتس مهو هناوعأو توملا ثالم ىنعي ةكستالملا مهافوت
 دحاولا بطاخ اك ميظعتلا ليبس ىلع عملا ظفاب هرك ذا اوددحو توملا كلم هبدارأل يقو رافكللا حاورأ
 ىناثلا لوقا ىل_هفرانلا ىلا مهرسشح ىتانلا موحاورأ ضبق هناامهد_ حان ال اوقانهىفوتلا ىفو عملا طفلب

 رادىف ماقملابليقو كرمشلاب ىنعي مهسفن أى ملاظرافكسلا بي ذعت نولي نيذلا ذاب زلا ةكسئالمابدارملا ن ولي
 حسن مثيلا رجاهيىتح لسوهياعهتلا ىله, ينلاةرحهدعب دحا نم مالسالا لبق. ىلاعت نبا نال كلذ وكرذلا

 اوجأبصتتا ليق (ةمحرو
 مه ,رجأ ىعمىهناللضفب

 ةرف-_ةمو تاجردو ارجا

 واارعأ نملة رو
 بصأ تاجحرد بصتنا

 مهلضف ليقهناك ةجرذ

 هب رض كلوقك اليضفن

 ارجأو تاب رض ىأاطاوسأ

 ند لاح هنا ىل_ءامظع

 تاحرد ىه قلاوردتلا

 ةهلرو ةرفغما هلع ةمدقم

 رفغو ىأ امهلعف رامضإب

 هجرو ةرفغم مهجرومط

 لْضف ىلاعتهللا ناهلداحو

 نب.دعاقلا ىلع نبدهاجلا

 نيدعاقلا ىلعو ةحردرذعب

 هيلع ىنلا سماي رد عربغب

 مهريسغب ءافتك !مالسلا
 ضرفداهخلان الت احرد

 (اروفغهللاناكو)ةبافك

 (اسر) رشلا نكت
 سأ نيف لزنورجالار يفوت
 ةرحطا تناكنيحر جامو

 نك شم ا عم جرَخوةضيررف

 ارفاك لتقفادت يمردد ىلا
 م-هاف وب نتذلا نا)

 نوكينازو< (ةكنالملا
 مهتفون أر ق نمةءارقل ايضام

 مهاف »ود ىن-هع اعراذمو

 ةيناثلا ءاتلا تفذحو

 قوتلاو نيعءاتلا عامجال

 ةكناللاو حورلا ضبق

 هناوعأو توملا كلم
 نملاح (مهسفنأ ىملاظ)

 مهافوت ىف لوعفملا ريمض
 مهسفنأ مهماظ لاح ىف ىأ

 ةرحطا كرتورفكلاب



 ىلع عالطالا راظتتاريغن «؟<لاو أوك ءامدتنصخ ةداهشلاةلك مكهاوفأ نمتعمس مالسالا ف منلخدام لوأ(لبق نم متتككلذك

 نامالاب راهت_شالاو ةماقت_سالإب ( يل عهللا نف)اهمسا ىلعو اهيلع مدقت دوو ناكربخ كل ذك ىفاكلاو كتسلالك-ب واق ةأطاوه

 م مال_-الا ىف نيلخادلإب اواعفاف
 (اريبخ نوامعتا ناك هللا

 لتقلا ىف اوتف اهالف

 نيطاتحم نب زرت اونوكو
 ىوتنسإالا) كلذ ىف
 داهجلا نع (نودعاقلا

 ىلوأ ريغ نيئمؤملا نم)
 قادم بسنتلاب( ررضلا

 ءانثتسا هنال ىلعو اشو

 مهملاحوأ نبدعاقلا نم

 هفص ةزج نعرج اب و

 مهريغ عفرلاب ونينمؤملل
 ررضلاو نيدعاقلل ةفص
 ىمع ن« ةهاءااوأ ضرملا

 اهوحوأ كانو جرعوأ

 هللا ليبسىف نودهاجناو)
 كك (مهسفنأ او مطاوماب

 ىو نود عاقلا ىلع

 د_هاجلا نيب ىوادتلا

 ناكناورذع رغب دعاقلاو

 نعدعاقلل ادب وتامؤلعم

 هياع هلاكي رحتو داهملا

 نبذلا ىوتسي لههوحنو
 نوماء.النذلاو نوءلعبي

 ملعلا بلطا كي رحتوهف
 لهجلاب اضرلا ىلع خيب وتو
 مطاوماب نبدهاجاهننا لضف )
 (نيدعاقلا ىلع ,هسفن و

 ةليسلا ل ع
 نموا تو ا
 نءدعاقلا ءاوتس سا

 مطام ليقهناك نيدهاجلاو

 كلذب بيجاف'نووتال

 بضواطوسهب رض كلوقك ةلذفت مهلذؤل يق هناكليضفتلا ن«ةرملا عقوماهعوقولر دصملا ىلع بن (ةجرد)

 نا) م-هيلع دكؤ يانيبنلا,مالاررك (اونبتف) ب لف 10

 منك كلذك ( 1و1 راق ولا نايك باول داق ءانعم ليقو هيذوعتت و مالسالار جاف نم لق نع
 نم ىنعي لبق نم متن أمتنكهومتنةقفانءوم تساهل مهاقف مالا ككيلا ىتاا ىذا اذه ناك اكىنعي (لبق نم

 ىلءارذح هموق نمهنبدبهوملق ىذلا اذه ىئنختساك منيه مت أن وفخت ل ماكهنيد هللازعينأل بق
 هانعمليقو هولةةتالواطاق نماورقحتالف ةماكتلا هذه عكموق ىف نون ءأت متككل ذكء انعم ل قو مهنم هسفن
 ليقو هنلاالاهلاال لاق ن اول تقتالف ةيا دطاو مال #الإب ىنعي( مكيلعةللا نغ ) نيكرسشم لبق نم متنك كلذاك

 نمؤملتقب اولجصتالو ىأ (اونيبتف)ةب وتلا مكيلع نم ليقو ءافتخالا دعب مالسالا نالعإب يلع نم هانعم
 نم نب زر<:ماونوكو لّقلا ىفاونواهتتالف ىعي (اريبخ نول معاي ناك هللاناإ) نيبتلاب ىمالل ديك أنوغو

 ليبس ف نو -هاجلاوررضلا ىلو أر يغنينم ملا نم نودعاقلا ىوتسيال) جوز وق و هيف نيط' تح كلذ

 نودعاقا!ىوتسيال سو هيلع هللا ىلص بنا ىلعىلمأ لاق تباث نبديز نع( خ)ةبآلا(مهسفن أو .طاو.ءابةنلا
 هللاو لاقف ىلءاوماع وهو موتكممأنإا هع اف مهسفن ًاوم-طاومابهللا ليبس ف نود_هاجلاو نينمؤملا نم

 هذفلو ل_سوهياعقتلا ىلصهلور ىلع جوز ءةنلالزتاف ىمع أ ناكو تدهاجل داهجلا عيطتسأو/ هللا لو سراي
 نء(ق)د رضا ىلوأريغل جوز ءهنلا لزناف هنعىرس مث ىذفن ضر نا تفخ ىتح ىلعتلقثؤ ىذفن ىلع

 ءاذادب ز ملسو هيلع هللا ىل_طهتل!لوسر اعد نينمؤملا نم نو دعاقلا ىو: الت لزنا مل ب زاعنب ءاربلا

 قورر.لا ىلوأ ريغنينمؤملا نم نود ءاقلاىوتس.التلزنف هنرارضض موةكم مأ نبااكشوامتكسف فنك

 هعمومءاؤلانالفاوعدا ل_سوهيلعةنلا لص ىن!لاق نينمؤملا نمنودعاقلاىوةسالتلزنال ىرخأ ةباور
 فاخوهللا ليبس ىف نودهاجلاو نيدمّْؤملا نم نودعاقلا ىوتسال شك ١لاغف فتكا وحوالاو ةاودلا

 نمنودعاقلاىوت_سالاهناكمتازنفرب رضانأهلالوسرايلاقف موتكم مأ نبا مل سو هيلع هللا ل_صىنلا
 عماج هباتك قريثالا نبااهجر أ ةيناثلا ةباورلاهذه ثنا ليبس ىف نودهاجناوررسضلا ىلوأري-غنينم ملا

 لف ةبالاهذه فو ىد.مدل نيحيحعصل !ناب عجلا باك اهدجأم ك لسمو ىراخبلا ىلا هفاضأ اولوصالا

 نءنوفلخالا لدعيالىنعي ني:موملا نم نودعاقلاىوةسيالىلاءتهلومقف هيلع ثاوهللا لبس ىفداهملا

 ندبلا ف فعضااو ةنامزلا ىلوأ ىنعي ررسغلىلو أر يغ هللا ليهس ىف نيدهاجلا نيدمؤملا نمهندا ليدس ىف داهجلا
 هللا ىلدهللالوسر عمان.كل اقرب اج نع (م) داهجلا نعم هدعق أر ذعلا نال نبدهاجلا نووا: مهنافرصيلاو

 اوناك الاايداو متعطقالواريسم رسام الاجر هني دملاب نا اسوي اع هللا ىدهللالوسرلاةفةازغىف لسو هيلع ١

 اماوقانالاقف ملسوهيلعدنلا ىلص ىنلا عم كوبتةوزغ نمانعجر لاق سن نع( خ) ضرالامهسح 2م

 ىوت_سإل لاق سابع نبا نع (خ) رذعلامه_سدحانعم مهوالاايداوالوا عشا دكا سأم ةندالإب انفاخ

 مهسفنأو مطاومإب نيدهاجل هللا لضف ٠) ىلا هتهلوقو ُه املا نوجراخخاوردب نعنينمؤملا نم نودعاقلا

 هللال_ذفرر تلا ىلوأ انه نت دعاةاايدارأ سايع نب! لاق ةرْخآلا ىف ةإيذذ ىنعإ (ةجرد نب دعاقلا ىلع

 م اوةين م-ط تناكرضلاولوأ اوةينااعمهلاءوهسفنب دا,لا ارسثاي دهاجلا نال ةجو درر ذل ىلوأ ىلع نيدهاجلا

 (ىنسحلاهطادعو) نيدعاقلا اونب دهاجلا نمالكىنعب( الكو) ةجردن: دهاجملا نءاولزتفداهلا اورشابب

 ررضالو مطرذءال نيذلا ىنعي ( نيدعاقلا ىلع هللا لييس ىفىنعي ( نيدهاجل اهلنا لضفو) مهاب ةنلا ىنعي

 لاقي ناك ةداتقلاق (هنمتاجرد) ىلاء:لاقف مظءلارجالا كلذ راق مالي زجاباوث ىتعي (اهظعارجأ)
 22222222-522 سس ل ل ل ل ل ل لل آخ

 مالسالل
 ناكناوةنحلا ىهو ىنسحلاةب ونا ىأ (ىنسما) ىناثلاو (هتدا دعو) هلوقل لو 'لوعفمهنال نيد هاجم او نيدعاقلا نم قير رف لكو ىأ (الك)

 ةرفغموهنء«تاح .ردامظعارجأ) ردع .ريغب ( نب د ءاقلا ىلع ني د هاجم ا هنبا لضفو) ةج رد نبدعاقلا ىلع نيلضفم ن ودهاجا



 ااا

 (811/) (اونيبتف) وزغلا قي رطف مس (هللا لبس ىف مب رضاذااونمآ نب ع

 اهنمدح رم هللاءاشي ثي> فاران ١ ىفادمع نك. .وملاىلت :اق تأهب ىلع" هللاناةبآلا فرو دولا 3

 لتاق نال ءمقورانلا نم - >حوملا 2 اراد :ةيردمصلا ةعافشلا ثيداحأ فتن 0 ظ

 يا وىاءتهلوؤ ل_ءاد همر وبتايقتاناذااناودعادمت نمؤملا

 فاس دقاممظرفغي اوهتنينا اورفك نيذاللقهلوقليلدبةلوبقمهرفكن مرفاكللاةب ونو لّقلا اذه نم

 اذ اهمأي) لج وزعدل اوقف لعألا اوىنوألئاقلا نمل ة:نالفةلويقمرفكلا نمةبوتلاتناكاذاو

 نب س اد سم هللامقتي ف وع نب سم ىنب نم لجر ىف تازن سادع نب |لاق بالا (اونيبتفهللا لبس ىف مب رضاذا

 ناكو مهدد رلسو* م ملعةللا ىلصةنلالوسرةب رفا اوعمسفهريغهموق نع لس كدف لهأ ن . هناكو كيهن

 نافاخ للاى ًاراساف للا لجرلا كلذ م ءاق أ وهنماوب رهف ىئيالاةلاضف نب لاغهل لاقي لجر هب رسلا ىلع

 فرعف نوربك, مهعمس ليلا تقحالت اماف ليملاو هدعصو ل بخلا ن 0 |وةاعىلاهمث آلاف نيماسماونوكإل

 ْ ميلع مالسلا هلال وسر دم هئلاالاهلاالل وقر وهولزنوريكف 9 مو هيل هللا لص هللا لوسر باك نم مهنا

 رباه وريخاف مل_سوهياعهللا بدها لوسرولا اوعجر م همنغ 2ع اممعلا اوولتذ و هقيسإ كن د زن ةماس |هانمعتوا ا

 | هللا لص هللال وسر لاةفرتملا . مهم د اك  دشادجو كلذ نم .لسو مارس الظل
١ 

١ 

 لاعتد هدب زنا 4 00 سوهيلع هللا ىل_دةهللالوسرأ أرقم هءءامةدا راهومتلتق ا !سوهياع ا

 هللالوسر لازا ؤةماسالاقتاىم تالثاطوقي هنلاالاهلاالب تنأ كك يك لاةفهللالوسرايىلر معد فاعل |

 وهن اعهللا لصةللالوسرهلر ,فغتسامنئموب ١ 5 نكأ مى ًاتددوىت-اهرركير -وءيلعقللا ىلص ظ

 الأ لاقف حالسلا نمافوخاطاقافاهننالوسراب تلق لاف اشإ نءناي ر.ظوت 1 ةبقرقتعأ لاقوا ا

 أ

 نمرفن ىلع ماس ىن نم هلجر ىص لاق سارع نبا ن ءةباور والم ًافوخا طاق اعاىت ٍج-همأو نع تقتدش ١

 ْ هيلااوماقف ك_ةمذوعت ياكم اعإ ساما اول قو مهمل - لف مغهعمو مموديلع تانك تالوحلا تامصأ

 اذا و مانذلاا ايمان ا ءالاه نه لجو ز عللا لزن افرلسو اغلا لس تلو اا 0 1 وانيق ١

 مادقالا ليقهتلم اناذا ىمالا تال ”لاق : نايبلا ن ءاوندتفدا جملا ىلا متر فاساذا ىنعيهللا ليسا د ظ

 0 نمؤملا اوفرعتىتحاوتش و اوفقف ىنعملاو ةادكلا فالخ وهو ثاثتنا نماوشد اق ىكرقو هيلع

 نااولوق:ال ىنعيةيحتلا ىنعي (مالسلا م. قل أ نملاواوقتالو) هياعن ا صالاةقيقحاوفرعتو ١

 امه:ءاوا_,قاو هنءاوفكن كلوهلاماو ذأتاف.بابهيلةاومدقتفاذوعتاطاقاماهناةيحتلا هذ غايح

 هلااللاق 5 داقناو متسا ىأدايقتنالاو مالستسالاءانعمو فااربذ نم نيسااحعتفب سلا ئرق ركل هرهظأ

 نم تسل ىنعي (انءؤم تسا) ؟يلع ردن اوةنالى أد او ىنمعلسلاو مالسا| ل ةو هلال وسرد ةئداالا
 بج مال_نالا راعُش برعلا نم جوأدب رقوأ داب ىفةاز اا ىأراداءاماعلا لاق كال ذب هواتقتتف نامعالال اهأ

 ثعباذا ل_سوهي داعش ل تاو .رناك لاقىنزلاماصعع نعىورال ىلع ءاوريغي الو مهنعاوف كنا

 لاقو ىذمرت'اودوادوبأ اهجرخأ ل ةةنالفانذؤم متعمسوأ ا دجسم متأر اذامط لو "7 0

 لاقولو ناعياهياعوهىذلانأىعدب هنالهنامعا كحال نمٌّومانأ قارصنااوأ ىدورملا لاقول ءاهقف!ارثك أ

 ند هنأ فرتعوهيلعناك ىذلاهنيد نمأربتي ىت> همالمإب كحال ءاماعلا ضعب دنعف هللا لومر د هللاالاهلاال

 فرتعااذاف قالا ةفاكىلالوسر هنأ الةصاخ برءا! ىلا لوسرا د نأ معزي دوما! ضعب نال كالذو لطاب
 هلوق دو هتحصب حح وهمالسا مص لطاب ريصتتتلا اوأدومتلا نمهيلعناكىذلان او قاخلاةفاكىلالوسردهنأ

 باهذلاودافنلاةءي رسايندلا ءاطح نم ىهىتلا ةمينغل | نوملطت ىنعي(ايندلاة ورا !ضرءنوغتبت) ىلاعت

 اهنمكينغي اهومكمنغبهقزر ن.ةريثكمئانغىأ (ةريث ماغم هللا دنعف ) اهءاتمواهعف انمامن دلاضرعو ]

 0 ( لبا - (نزاغ) - ها“ )

 0 ْن م 1»ظ كر ناكاذهتيئاذا طقنال ىذلام اودلاهنمدار 1 1 ءةظفالاول دولا ةاذاواد أ اهمذ

 ىمم لعفتلا نمامهو ىلعو ةزجاوةيثتف

 نايب اويلطاىألاءفتسالا

 هيف اوكومتتالو هنامثو مالا

 ميلا ىق دل نا اولوقن الو)

 ىاشو قدمإسلا(مالسلا

 مالسةسالا امهو ةزجو

 ميلستلا لق و مالسال لوقو

 مالسالا له ةيكوه ىذلا

 عضومىف (انءؤم تسل)

 ناىورو لوقلاب بصنلا

 لسأ كين نبس اد سم

 هريسع ةموقنم للسلو
 هللالوسرل ةيرسسممتزغف

 اوب رهف لو هيلع هللا ىلد

 ه-تةقنل سادرمم قبو

 ليخلا ىأرامافهمال_ساب

 نم جرعنمىلا همنغأ+لأ

 اوقحالت اماف دهصو ل خلا

 هلااللاقو لزئ وربك اوربكو

 مالسلاهّللالوسر د هئلاالا

 دي ز نب ةماسا هلةقف كياع

 اوري_- خاف همنغ ق ةءاو

 هياعفللا لصةللالوسر

 اديدش ادجو دجوف لو

 هعمام ةداراهومتلتق لاقو

 ةماسا ىل_ءقبالا أرقم

 ةايحلا ضر_ءنوغتم)

 ىتلاةمينغلا نويلط:(ايندلا

 وهفدافنلا مب رس ماطح ىه

 كو لا موعدي ىذلا

 نع تحيللاز[ فو تيشلا

 ضرعلاو هنولدقن نءلاح

 هثانفةعرساهب ىمسلاملا

 ريسمض نملاح نوغتبدو

 هللا دنعف )اولوقت ىف لعافلا

 اهومكمذغي (ةريثك مناغم

 هلاماوذخأ لهل ضرءتلا نمهيذوعتن ومالسالا رهظ لود
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 لتقىفةفوكلا لهأفاتخالاقةياور فو مهجهؤازؤ-ا دمعتمانم وم لقي نموةين دم ةبآ اهنخسن ةيكم

 تازن سابع نبالاقىرخأةياور فو ْئئاهخ. فن مو لزن امرنا ىف تلزن لاقف سابع نءاىلات احرف نما |
 دقو ءالسالا انعىنغيامو نوكرمشم ا لاقفانا:مهلوق ىلارخآآ اطاهللاعمنوع ديال نيذلاوة_:,دلإ ةبآلاهذه

 المع ل#عو نمآو بان نمالاىلاعت هللا لزناف شحاوفلا اذدتأو هللا مو ىتلا سفنلا انلتقد_ةوةئلابانلدع |

 نيح.يحصا! ىف هاجرخأهلةب وثالف لتق مث واق عو مالسالا ف ل_خد نماماف ةباور ىف داز ةبالارخلآ ىلا اداص
 ةمدح اهنا كل نب أ نملاقف ةيآلاهذه ىف سابع نب ارظاندن!هنعىلاعت هللا ىضر بلاط ىبأنب ىل:نءىورو
 لاقدب زنباةجراخ نءعوةدشالادادزنامو ةمكحاهنادوعسم ن' !لاقواهيذ دي ولا فئاكت سابع ن: |لاقف

 ىفىتلادعباهيفادلاخ مثهجهؤازخلادمعتمانمؤم لستقي نموةبآلاهذه تلزن أل وقي تباث نب دب ز تعمس
 وبأهجرخ ار هشأةتس قملابالا هللا موس ىتلا سفنلا نولتقيالو رخكآ اطادنلا عمن وعدبال نيذلاو ناقرفلا

 ناقرفلا ىف ىبتااةبآلاهذهبتا 00 زلاقورهشأ ةينامث ةباور ف ىئاسنلادازو ىتاسنل اودواد

 ةئدللا تح سنؤ ةئدالا دعب ةظياغلاح ازن ئرهشأ ةعبسانثبلف هني 1نمانبعرخا تاجا ترو ءديالوبذلاو

 0 نمنورثك 00 نأ ةذمالاب 1 ا ه ةظيلغلابدا أو

 خسنلابلاق نمروهجبهذو 0 اوءاسنلا بآل مق تازن ناق ا وقلاب لوقلا

 نا كلذ نودامرفغي وهب كرمشي نأ فغيال هللا ناىلهتهلوق ىهواضد ًاءاسنلا ىفىتا|ةبالااهخسان نا ىلا

 ةنآلاهده ناب نيديحصاا ىف ج رخل مدقتملا سابع نب ثي د> نعةو نماهمنا ىلا بهذ نم باج أو ءاشي
 اهلخ ديهناانملس نلورابخالا لخ دبل خيسنلاو ةبالا فر وكذملا سعالا كلذ لعف ن نعباذعلاع وقو نعربخ

 ىلعءاسنلا ةنآ قاطملل_هحين إب كلذو ضراعتام_بندب نوكي ال ثيحب نكمت نينتبألا نيب عدلا ع نكدا خسنلا

 ىلعوهامناسابعنبان ءدروام مهضعب لاقو بان نءالا مثهجهؤازف ىن-ءملان وكيف ناقرفلا ةنآ دريقت

 ةب ونالهللاقي لتقبل نالاقهناةنييعن' نايفس نعى وراكوهفلقلا نعرجزلا ىفةغلابلاوديدشتلا ليبس

 هن ون نااضي ا هنعىوروهلةمسابعنبا نعىوردقهناليقوةب وب كلهللاقيايئاتءاجو مدن مث لق ناو كلل

 نماوبان نار افغل ىناو ىلاعت هلوقف باتكلاامأ ة:سلاو باتكتلاهيلعلدب وةن_لا له لوقوهو لبق“

 0 راجن 3 د 00 ,وندلاره- نا د ا هير

 000 لاق تماسلانبةدابع نع (ق)سهجرخأ ارا ||لخدايشدب كل

 مرحىتباا سفنلا اولتقتالواون زن الواوقرمستالوأ ش ةئلاباوكر مشن ال نأ ىلع ىوعيابتلاقف سل# ىف لسو هيلع

 فورعم ىف نوصعتالولجر أو مك. دبأ نيب هنورتفت ناتي اوتاتالوك دالو أ اواتقتالو ةباور فو قحلابالاهللا

 ءاش ناو هنعافعماش نا هللا ىلاد سماف هيلعهلل اهرتسف كلذ نمأي_ثباص أن مو هللا ىلع هرجاف نم فو ن
 ظ كلذ ىلءهانءبامقهبدع

 ا ا لفلم
 ليةوةصوصخم اذه ىلعةبآلا نوكتفةبابص نب سدةموهوال سم لتقرفاك ىفتازئةنآلا نابةنسلا ءاماع
 هرف كي سررانلا فدل وهوار ذاك ناك سم لق لح سا نمووإ قل الحسم |اسم لف ن اد.عولااذه

 نعزواحت نأهللاءاش نافهؤاز ب ىه لاق من :يجهؤارْخا دمعتمانم وملعب نمور اعت هلوق فراج ىبأ نعو

 هيلعلدب واماعوهىتااةلاخلا ماوددانعملب ديبأتلا ىضتةءالدولدخا نا ل_.ةودوادوب اهجرخ ًالعف هئازج

 ديبأتلارك ذب هنرق هر ارك ذاذاواهئاقب ماودل الا هتكم لوطا كال ذودلا و + مايالا برعلالوق

 هلوقك



 | اوفلتخاممنريغقافتالاب ساجأ ىهوةففخم اطخلا ةيدامأو ىأرلا باص أو دجأو كللامبهذهيلاو ةعيب رو.

 وهوهدادنراوهرفك ىنءي (اهيفادلاغ) مثهجهْؤا ازذ هلّدقلا دصاق ىنعيا دمعتمانم ملتقي نموهيف تازنؤ

 ةياهدهلاقةبالارخ ىلا قحلابالاهنلا موس ىبت |١ سفنلانولتقي الورخآ اهاهلاعمنوءدبالنبذلاو ناقر هلا

 ا

 ىرهزلالوقاذهو هءذج نوريشعو سو ةقح نورث عو سو نوما تند نو مش عو سة و صاغ تذب

 نورسثءون وبان نورمثعو نوب تنب نورشعو ضاخت تنب نور ء اهنا ىلا موق به دفاهميسقت ىف

 كلاملاقهب وةعيب روىرهزلاوراس نب ناولسوزي زعلا دبع نب رمي لوقاذهو ةعذج نو رشعوة-قح

 ىنلا نال ئثاونمىنادا ىلع بج الور روك ذلا نمتابصعلامهوةلقاعلا ىلع د معلا هبشواطخلا لق ىف ةيدلاو

 ةأرملاءاضعأ ةيدوهقفلا كى نيبماهمكح فارطالاوءاضعالاةيدوةلةاعلا ىلعاهبجوأ ملسو هيل عهتلا ىلص

 ةنمومة3 رقاتعاةرافكلا 6 ةرافكلا كح قةثلاتلا لسماع معأّللاو لجرلاءاضعأ ةيد نم فصنلا ىلع

 ةيقرلا دل نفقا دعوا اناكارحت ًارماوأ ناك الجراد هاعموًاماسم لوتقملناكءاوس لت اقلالامف ىو

 نعالضاف نّملادوجوباهليصحت ىلعارداقوأةبةرالا دجاو ناك نا زتاقلاف نيعباتتم نب رهش مايصهيلعف
 ةبقرلا نعزمع ناف موصلا ىلا لقتني ناهلز والو قانتعالا هياعفءوحو نكسم ن.هتجاحو هلايعةقفنوهتقفن

 و اةيذلا ىو انبي رهشلا لالخ ىادمءتماموب رطفان اف نيعبادتم نا ره-ث مود هيلعفاهنع ليص# نعوأ

 عبادتلاعطقني لهرفسوأض صرذ_هباموب رطف اناو نإ رهشلا فانئتسا هيلع _جورخا اموصىون

 ل دقوا وىخنلالوقوهونب رهشلافانئتساهيلءو عباتتتلا عطقني لاق نم م-هنف هيف ءاماعلا فاتخا

 نسحلاو سيسم لا نب ديعه_سلوقوهو ىن»»ناهيلعو عباتتل ١ عطقني اللاق نم م-منمواراتخ 'رطف اهنال ىفاشلا

 000 عطقن» الو ضيحلا مايأ ترطفأ نب رهشلا لالخ ىفةأرملا تضاحولو ىبعشلاو

 نيس عطيف ماعطالا ىلاهنعلقتنيلهف موصلا نءزع نافهنءزارت>الا ن < الوءاسنلا ىلعةللا همك
 هلرك ذب ىلا ءتهنلا نال ل هنن ال ىفال اوراهلفلا 5 رك فاكماعطالا ىلا لقتني هنأ امه دح /ن الوق هيففانيكسم

 ملعأ هللاواطخلا لقلة ب وقع كلذ لعجو مودلا ىلع صنف هللا نمةب ون نيعب اتم نب رهش مايصفلاقفالدب
 مس دق ناكو ىنانكلا ةبارص نب سيقم ف تلزن ( منهج هؤاز خا دمعتمان مؤملتقي نمو ) لج وزعهلوق ©

 لسراف كلذهلز < ذف لسوهياعهللا ىلههننالوسر ىتافراججلا نب د ىف الةةاماشههاخ ًادجوف ماشههوخأ اووه

 نعم ب سل ادنا| ىن ىلا رهف ىنن نمل _سوءهيلعةللا لصةلل|لوسر

 مهغلبفهتيدديلا | اوعفدادوملعت ناو ل ا ثهىلت اقماع

 افرمصنافلبالا» نمةثامدوطءافهتن ,دويلا ىدؤت انكارالتاقةل [ضامولوسراوةننةما طراد تلاد

 لاقاةيس كيلعزوكتل كيخأ ةيدلبقتهللاةفهيلا سوفاسقم ناطي_ثلا ىتافةني دا اوحن نيعجار

 اربعب بكر م هإةقف ةرخصب هامرذ ىرهفلا لفغتف ةبدلا لضفو سفن ناكم سفن نوك-ف كءم ىذلا ىرهفلا

 كلذ ىف لاقوار فاك ةكمىلااعجاراهتيقب قاسو لبالا نم
 عراقباب رأراجنلاىن-بةارس * هل فقع تلجوارهف هبت اتق

 عجار لوأ مانصالا ىلاتنكو  ادسومتعجطضاو ىراثتكردأو

 ةبعكلاراتسإب قلعتموهو لدقفاهلهأ نمه_:مأ ن معةكمح تف مون ل سوهيل هللا ىلص ىبنلاءانئقس ةساىذلا

 !انذعمل دعأو ) هتج رنعهدرطو نعي( :ءاوإا معتم نمؤملاهلتةوهر كل جال ىنعي (هيلعهللا بضغو)

 ىورفال مأةب ونا دمعت مانمؤملتق نا لهوال م ًاةخوسنم ىهلهةبآلاهذه كح قءاملعلا فاتخا (ايظع

 ىىتلاةبالا هياعت وا تفاللاقةب ون نما دمعتمانم وم لتق نملأس ابع نبال تاو لاقري_بج نب ديه#س نع

 (ادمعةمان هوم لقد نم و

 ىالئاقلا ريم_ذ نملاح

 وهوهناعالوإ_ةقاد_داق

 هاةقلالحتسم هلتقوأر فك

 هنا اضيأرفكوهو

 0 (اهيف الاخ ميج

 ىهمالسااهيلع لاق هاز اح

 دوا او هازاج نا هؤازح

 لوقو ماقال وطدب داريدق

 نم جو راب ةلزك_ىملا

 ىلاءتهلوق فلا نامعالا

 بتك اونمآ نذلااهأاب

 ىلتقلا ف صاصقل مكيلع

 (هنعا وهيلعهللا بضغو)

 نمهدرطوهسنم مقنناىأ

 اناانعهل دعاو) هدجحر

 نسم هباكتراال (اهظع

 ىف اهسج ابطخو اهظع
 ايندلا لاوزل ثيد_لا

 لق نمهللا ىلءنوهأ
 مسم ىريمأ
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 (اماعهللا ناكو) أ طوخ لتاقتأةب وب كالذهللا ل عج ىنعي (هللا نءةب ون) ةبقرلا نعال دب نيعباتتم نب رهش مايص

 ةرافكتلاو ةبدلا نم هيلع هب كح اهيف ىنعي ( اهكح) أطخ لّتق نع ىنعي
 ىلعل تقلا ىفاشلالاق د« لقا ةفص ناب ىفىلو الا ةاةسلا »ب لاسم هيفو دج ةبالاب قلعتت ماكحأ ىف لصد ١
 هيففهب لةفايااغدب لقيا ع ناسأ |لّتق دقي نأوهف ضحل ادمعلا ءًاًأطخو دمعهيشو دمع ماسق أ ةثالث ٌْ

 ناسنا برضد صق,ناوهفدمعلاهبشامأو لتاقلا لام ىفةظلغمةلاحةب دو أ ؤفاك_دلادوجو دنع صاصقلا |

 ةيد هيلع ب حتو هيلع صاصقالف تا فريغصر >< هامروأ ةفيفخاصعب هب رمض نأ ل ثماءءااغ هلثع لتقبل: |

 اا لاما را اش دق لب ه[ دمة. الن أوهف ضل أطل اام أو نينس ثالث ىلا اج و .هتاقاع ىلع ةظلغم |
 , نااضي ا أطخلال_ةقرود نمو نين_سثال“ "ىلا ةل جو« هتلقأع ىلع ةففخ ةبدهي و بنو هيلع صاصقالؤ هلم |

 نيكرسشملا ساما هيلع ناكناباكر ثم هنظي ناسن !ىلتقدصق, وأام اس ببصيفرفاكوأ كرمشمىرددقيب

 ةيدف تايدلا كح ىف ةيناثثاةإة ل اع دصقلا ىفأطخ ةيناثلاو لعفلا ىف أ طخ ىل والاةروصااف مهراعشوأ | ظ

 لديلوقىفو لوقىفريناندلاوأ م-هاردلا نماهمهيق بجتتف لبالا تمد_عاذاف لبالا نم ةئام لارا ظ
 لأق ضاعلا نب ورم نب هللا دمع ن-ىورام كلذ ىل ءلدد و,هردفاًاريثعانثاوأرانيد فاأأوهو ردقم

 لهأ ة بد تناكولاقمهرد فال 5 ةينامئوأر اني دةنامنامت |سوهيلعهللا لصهنلالوسر دهعىلعةبدلا تناك
 لبالانالاةذ ابيطخ ماقفرمت فلخختسا ىت- كلذك تناكف ملسلا ةيد نهفصالا ىلع ذئموب بادكتلا

 رقباالهاأ ىلءومهردفل 0

 عفراوف اهعفرب مرحه كرتولاقةل- ىت'امل احلا لهأ ىلعوةاش اً ءاشلا لهأ ىلءوةرقب ىتأ

 فلارسةءانثاوأرانيد فلأوأ لب الا نم ةئام ةيدلا ف بجاولا نا ىلا موق به ذفدوادود ا تيلفوأ هتمةبوت كلذ

 لبالا نمةئأم اهناىلا موقبهذو ىفاشااو كلاملاقهب وىرمدبلا نس اوربب رلل ن هور عالوقوغو مهرد ردصملا ىلع ردن ىهفةبوت

 رك ذلاةيد فد ةآ ارماةيدو ىأزلا باحصأو ىروثلا نايفسلوقوهو مهرد فال" [ ةرمثءوارانيدفاأوأ | سصعأامب (ايلعمملا ناكو)

 وهو مهردةئامنامت ثاثلا سمفنايسو# ناك ن اوايب اكن اكن | لسملا ةيد ثاث دهعلاوةمذلا لهأ ةيدورحلا ردقاوف (ايكح)

 كلذىور ملسملا ةيد ل ةهدهاعملاو ىذلا هب اا ع اا عقلا تسلا ن دديعسلوف

 وخد ىلا ةيدفصن ىذلا ةيد موق لاقو ىأرلا باحص أ ىروثلا ناي ةسلوقوهودوءسم نبا نع

 نأهدج نع هيب 1 ورم نءىورام كلذ فلصالاو دج ًاوكلاملاقهب و زب زعلا ديعنا

 هيلعللا ىل_صىناانأهنعودوادوب أ هجرخ أر ا ةبد فص دهاعملا ةيدلاق لسوهيلعةللا ىلص هللالوسر

 ةيد نأ ىلا بهذ نف ىقاسنل اهجرخأ ىراصنلاو دوما مهو نيم للا لقع صن ةهذلا لهأ ل ةعلاق ملسسو

 ةيدرم نمز تعفرمث فصنلا ناك كلذ فل حالا نإ, ثيدحلا اذه نع باجأ للا ةيد ثلث ةمذلا لهأ

 دمعلاهبشو دمعلا لتق ىفةبدلاو نيماسملاةيد نمثاثلار دقوهواهاصأ ىلع تقف ىذلا ةيد عفرت لو ملا

 تباث نبدي زور لوقا ذهواهدالوأ اهنوطب ىفةفاخ نوعب رأو ةعذج نون الثو ةقح نوثالثبجتف ةظاغم
 هللا ىل_ههللا لور نا هدج نع هيب أ نءبيعش نب ورمع نءىورامىبفاشلا بهذه يلاوءاطعلاق هبو
 نوثالث ىهوةبدلا اوذخأ اؤاش ناواولتقاؤاش نافلوقملاءاماوأىلا مفداد معتم ل#تق نم لاق لسوهيلع

 لاقوىذمرتلا هجرخأ لقعااديدشنا كلذو مطووفهياعاوو داموةفاخ نوعب راوةعذج نوثالثوةقح

 ىنلا بطخلاق موا ياعا قدرا تا نملجر نع سوأنبةبقع نعوبي رغ نسح ثب د

 ىلا ةرنثنوعب رأ لبالا نم ةثام رج اواصعلاو طو لابد هعلا ليتق ناوالا اقف حفلا م وب ملسو هيلعهتلا ىلص

 ن.ةئاماصعلاوط هوسلا ليتق دمعلاهبشوأدمعلا طخ ليتق لك ناالأى رس ةباو رفو ةفلخ نواك اهماعلزاب

 ظ نورمدعو سج عابر أ ةظاغملا ةيدلانأىلا موق بهذو ىفاسنلا هجرخأ هدالو أ اهنوطب ىف نوعب رأاهيف لبالا

 نمالوبت (هللا نم ةباوت

 عوشعبت ون ليقاذ|هيلع

 بسب



 التقىأ لقوذحر دصم ةفص(أط خان ءؤم لق نمو) )وها ذافرفاكمنا ىلعاصخش ىري وأاسا سم بيصيفارفاك ى رين ابد هقربغ نع

 نااكرارحالا ف مركلان المي ركلا قيتعلاورحاو قاّعالارب رحتلاوةبقرري رحت هيلعف ىف وذحم ريم اوأدتبم (ةبقرري رحتف) أطخ

 (ةنمؤ») قيقرلا نماسأر اذنك كلءعنالف مط وق ىف سأرلاباثعربعي وةمسنلاةنقرلاواهءاركدل ليخلا قاةعوربطلا قاتعهئمو دربعلا ىف مْؤللا
 قيقرلا نا لب نم اممتامحاكق را د_ق نماهقالط|نالرارحالا ة|ج ىناهلثما سفن ل_خدب نأ همزاءايحالاةلج نديس ا جرخأال ل 3

 )110( امك تومرفكل اور فكلار اث ؟نمرثأ قرلاذاتاومالاب قدلم

 ةردحطا ل5 ب وهو )_سوهيلع هللا بص هللا لوسر ىتأ هنا كالذو ىوزخ لا ةءيب رىبأنبشايعفتلزن

 نحل لالا رايماط 1 نءمطأ ىف نصحنوةن.دملاىلاإب راه جرت هلهالهمال_سارهظي نأ فاخمث لساف

 ةعبب رىلأ نشا .ءاوخ أ امهو ءاشه ىنا لهج ىف أو ث رحل ااهينبالتلاقوادبد_ثاعزج كل ذل همت عز

 دي ز نبت رخااههعم جونو هبلط اجر قنهب قاينأت ىتحابارسمالو اماعط قوذ الو فقس ىالطيال نارا
 تفلح دقو ك دعب فقساهون اي ل كمأ نافل زن اولاقف مطالا فوهواشايعاوتافةني داااوثأ ىت- ةسينأىنأنبا

 كئ.د نيب و كنب لو< ئث ىلع كهركنال ناانيلع هللا دمع كالواهيل |عجرت ىت> برسشنالو لك ال

 دحاو لك هداجوةعسب هوقثوأو ةذي ملا نمدوجرخاف مهيلا لزن للاب دهعلا هلاو قو أو همأ عزجهلاورك ذاماف
 هوك رم هب تنماىذلإب رفك-: ىتح كقاثو نم كال ال تااقاهانأأ اماف هم ىلع هباوم دق منَ داج ةام مهنم

 هيلع تنك ىذلا اذهأشايعايلاقفدي زنب ثرحلاهانافاودارأ ىذلا مهاطعاف هنلاءاشام سمشلا ىفاقثوم
 كافل التلاولاقوهتلاقم نم شايع سضغفاهياع تنكدق ةلالض ناكنأاو ىدطا تكرت دقل ىده ناكنأل

 ىلص هللا لوسر ىلا رجا هوه دعب نمدب ز نب ثرحلا زسأورجاهو كلذ دعب لسأ شايع نا' مث كتلتق الاايلاخ
 لتقف ثرحلا ىتاذاءابقرهظب ريسي شايعانيبفهمال_-اب رعش موذئموبارضاج شايع سيلو )سو هيلع للا
 لاقو لو هيلعللا ىلصةللا لوسر ىلا شايع عجرف مس دق هنا تعنص ئثىأ شارعي كحب و سانلاهل لاقف
 نموا ناك امو لزنف هتلّدق ىت-همالساب رعشأ ل ىناو تماعدقام ...ر خلا سعأو ىرسعأ نناكدناةللالوسراب
 ليقوول-:3 زاوج يسهل ناك ام وة اي لبن نمو ناكام وةبآلا ىنعم ءاطخ الامم دم لَكعِ نأ

 اطخالا ىلاعتهلوةوهجو لك نمنمؤملا ل تق مي رحت هيففه يلا دهءودب ر نمهانأ يف كلذ هل ناك امءانعم
 ةتبلاا:ءؤمىل_تقي نأ نموا ناك امءانعم ليقوةبقرري رحتفأطخ مقو نا نكلهانعم مطقنم فانئتسا
 انمؤم لق نءو) دمعتو دصقريغ نم”ىشلا لعفأطخلاو دعب نمرك ذامهثطخ ةرافكتف نمؤملا “طخ نأأالا
 ةلماك ةيد«يلعو ىأ(هلهأ ىلا ةماسم ةيدو) ةرافكة نمؤمةبقر قاتع|هيلعف ىنعي (ةنمؤمةبقرري رحتفأ طخ
 ةيدلابلتاقلا ىلعل تقلا لهأ قدصت.نأالا ىنعيي (اوقدصينأالا) هنوثربنيذلا ليتقلا لهأىلا ةماسم
 اذاهنأدارأ (ةنمؤمةبقررب رحتف نءؤموهو اودع موق نم) لوتقملا نعي (ناك ناف)هنءاوفعي و

 || ةرافكلا هيلعوهيلعةيدالف همالسإب لعب ل نمدلتقف رافك موق عمدرفنهوهوبر اراد ملسم لج .رناك

 رادىهنوئرب نيذلاهاهأورافك موق بسن نموهو مالسالاراد ىفاماسملوتقا ا ناك اذادهناهنمدارملا ليقو

 نيماسملل برحرافنك موق نمدي ز نب ث را ناكو هلال ةبدالوةرافكسلا هيفف نيماسمال ب رح مهو برخلا
 موق نهناكن او) دهع نيساسملا نيب وهموق نيب نكرم هنالةيدلا نودةنمؤمةبقررب رحةرافكلاهيف ناكف

 !رفاك لوتقملا ناك اذاهنا ىنعي (ةنءؤمةبقررب رحتووإهأ ىلا ماس ةيدفإ) دهعىأ(قاثيم مهندب وكنب
 هيلعف 8 (نيعباتتم نإ رهش مايصف) ةبقرلا نعي ( دل نف )ةرافكلاو ةبدلا هيف بحتف مذا |دهانم

 عنما ذطومانيبحافاتيم ناكنموأ

 اذهو راوحالا فرصن نم

 كلذك ناكولذا لك-ثم

 نكتااضيأ دمعلا ف جول

 بجوامن الاقي نألمتح

 ىلاعتهنلا نال كلذ هيلع
 هموم اسفن لئاقألىا

 ضصاصقلا بجوبم ثيح

 ةيقراهاذم هيلعبج واف

 ىلا ةماسم ةيدو) ةنمؤم

 ه-روىلا ةاد و.(لهأ

 نومستقياك اهومستقي
 نيب و اهني قرفالثاربملا
 ”ىبث لكىفةك رتلارئاس

 ذفنتو نيدلااهنم ىذقيف
 ىف ثراو قبب لاذاو ةيصولا

 لوسرثرودقولاملات يبا

 م-سوهيلع هللا ىل_ص هللا

 نم ىنابضلا ميشا ةأ ما

 نكل مشا اهجوز لقع
 ةرافكلاو ةإقاعلا ىلع ةيدلا

 (اوقدصي نأالا) لئاقلا ىلع

 ةيدلابهيلعاوقدصت,نأالا
 ندقتلاو هم ءاوفعي ىأ

 ىنالا لاح لك ىف ةيدهيلعف

 ناف )اهم هيلع قددصتلا لاح

 065 اودع موق نمناك

 نماطخ لوتقملاناكناف

 رادىىب رحخلا لأ اذاىنعي ةنمؤمةبقرري رحتف ) نمو .لوتقملا ىأ (نمؤموهو) عجلا ىلع قاطيو دعلافةرفك ىأكلءادعا موق

 دجو لورادلاابةموقملاةمصعلا نالةيدلا بجتالو مال_سالا ىهو:ءوملا ةمسصعلل وتب ةرافكسلا بحت أ طخ ل_سدلتقف انيلارجاهموإو برحلا

 ناك ناو ىأ(ةنمؤمةبقرربر تو دلهأ ىلا ةماسمةب دف دهع(قانيم مهنيب و) نيماسملا نيب ( شي موق نم) لوتفملاىأ (ناكناو)
 اهيلا هبل صوتبامالو اهكلعلىأةبقر( دحيم نخ) انلوقوهو )ىلا ةيدكىذلا ةيدن !ىلع ل هلدهيفو ملسملا كح همك ايمذل اوتفملا

 نيعباتنم ) ني رهش مايصهيلعف (نبرهش مايصف)



 3 نيذلا ةلص ىلعوأ <ياعالو كلاللانقلا نع نيكسم موفوأ نيدهاعم موق ىلا نواصي نيذلاالا ىأ موق ةفص ىلع فطع 6 ؤاجوأ)

 رع ىأ(؟ واتاقي نأ ) ضايقنالا او قيضلارصصحلاو دق رامضا,لاح ( مهرودصت رصح) ل ولتاقيال نبذلاوأ نبدهاعملاب نولصتي نذلاالا

 امع (ولناقلف ) مهنعرصخلاةلازاو مهسولق ةيوقب( يلع مهطلسل نا ءاشواو) عم (مهموق ( 8 15 الناي وأ) كلانق نعمكوآناقينأ
 0 : . . || ماللالوخدو.يطلل

 5 ٌزاجوأ) ؟دهعىف نوا_خاداضي أ مهف مدهعىف الخاد ناكنم دهعىف لخد نمنا ىنهملاو ةعازخ مهليقو 0 ىلع

 نولصتي وأ نب دهاءملاب نولصتي نيذلاالا هربدقتو نذلا لعافطع نوكين أل محب ( مهرودص ترهح (ةولناع انإ) ديك نال

 نواهينيذلاالاهربدقتو موق ةفص ىلعافطع ن وكن أل محل يقو مهواتقنالفمهرودص ترصح نذلإب م ملاوضرعترلناف

 تقاضى أ ترصح ىنعمو مهواتفنالف مههرودص ترصح موقىلانولصي وأدهع مب و كني موقىلا (مدا 0
 ل دمونب مهو مهب راقأ منال طاتق نودب ربالو نوماسم ينال كلانق نود ريالفةلئاقملا نع مهرو دص ع
 مه رودص تقاض ىنعب ( مول: اقينأ ) مه واتاقيالنأاشي رقاودهاعو نيماسملا اولئاقيالنأ اودهاع اوناكو ا

 مكنولتاقيال مهناهانعمليقو .هنم نما نم ىنعنإ (مهم .وقاولت اهي دأ) مهنا وحبي ىذلا دوعلل ملاتق نع .رط ) -
 نب رخآ نودحتسإ)

 (مونماي نأ نودي رب
 (مهموقاونماي و) قافنلاب
 دسأ نم موق مه قافولاب
 اونأ اذا اوناك نافطغو

 لال هموق مهوككعم لاتقااو لاق نعكالذل مهرودص تقاضدقف عم مهءوقنولناق,الو مهموق عم

 موقىلا مضنا نم نال نيم. لا دهع ل هاباولصتا اذان دنرملاءالؤهلاتق نعهللا ىهنركد ونب ونويماسالا

 ,ىلا وأ |ادهاعم ناك نمالارافكلالاّدق بجوأ ىلا عتةنلا نا كا ذو مدلا نقح ىف مهمكح ولف دهع ىوذ

 كرتناورفاكلا نالمزالخسنلابلوق افلوقلا اذه ىلءوءالؤهل _:قزوجالهءال لاتقلا كرو ادهاعم

 ةبابةخوسفم ةبآلاهذهىف مهتعداومو نيكرشملاةدهاعم نب رسفملا نمة-عاجلاةوزئاجهلاتقف لاتقلا
 0 ع 5 5 || 1

1 
 ولو) لتقلاو أءالسالاالا برعلا كرمشم نم لبقي النا يمأ ههأو مالسالاز ع اال ىلاعت هللا نال كللذو عنبلا 0 اوصال
 ظ هللا ىتاًأ ال كالذو نيدهاعملا ساب فكي نيماسملا ىلع هتنم ىلاعت هللارك ذي( م واتاقلف جلع مهطاسل لاءاَح 0

 هللا ف ذق نكلو نيماسملا لاق نعموم ولقةب وةةانه طيل تلا ىنعم وكلاتق نع مهفكو مب واق ىف بعزلا 34 مهموف 0 ١
 . 5 ناف ' : ا دوجع 0

 لءجاش )اوما ,تساواودا نافل صااودايشثالا ىنعب ( لساامكيلااوقلاو) مهءوق عمةكمحتتف موب م ولتاقي لف .هاعدالت (ةنتفااىا اودر
 اولتقا ىلاعتهلوق ىهولاتقلا هيب خوسنما ذه نب رسفملا ضعب لاقلاتقلاو للاب ىنعي. (اليبس مهيلع ككل هلل ياا 8
 نانكع فيك-ف ندهاعملا ىلءاهانلج اذاانالةخوسنمرب_غىه مهضعب لاقو مهوك دجو ثيح نيكرشملا 5 0 را)
 : 3 0 0 :تازالق دفا
 نماوناك نافطغودسأ مهسامعنبالاق (نيرخانودجتس) لجوزعهلوق 3 ة>وسماه الاقي 7 0 : 2 :

 تنمآ اذامب هموقهللوقي مهم لجرلا ناكو نيءاسمرب_غمهوءاير مالسالا ةماكب اوماك-:ف ة:: ملا ىرضاح مناف )و دعت نم اهبفارش
 اولزتعيل ناف (. ولزتعي
 ميلا اوقليو) مكلاتق

 ىلعانا مطاولاق لسو هيلع هللا ىل_صهللالوسر باحصأ اوقااذاوءاسفنخلاو بر قعلاودرقلابت نما لوقي

 اوناكورادلا دبع ىنب فتلزئاهنأ سابع نبا نعىرخأ ةياور فو نيقي رفلا نم نمالا كلذب نودب رب مكتيد

 اونماي و) .طاوضرعتتالف كونماينأ ناميالاراهظابنودب ربىنعي (مونماينأ نودي رب) ةفصلاهذهم 0 :
 اوكرأ) كرسشلالا اوعداطكى نعي (ةنتفلاىلا اودراملك ) .طاوضرعتيالف مطر فكل ااهظاب ىنعب ( مهموق ٍّخ 0 0
 نءاوفك,منافرفنعي (مولزتس/ ناف) هيفمهسؤر ىلع نيسوكنم يلا اوداقو كرشلاىلا اوعجر(اهيف || 3 0 1

 ملاتق نعاوفلك مو حلصلا اوقلياو ىأ(مه.ديأاوفكب وسلا يلا اوقلي و) ةكملا اوريس ىتح حلاتق ؟لاتق نع 2
 هذهلها ىنعي( كئلوأو) .هومتكرد |ثيح ىنعي ( مهومتخة*ثيح مهواتقاو ) ىرسأ ىنعي (مهودخن) 1 مهولتقاو .هودقن)

 روهظ ىهةحضاولا ةطا ىليقولاتقلاو لّةلاةرهاظةتج ىنعي (انيبماناطلس مهيلع كلانا ءجإ) ةفصلا ا هومتفقل
 ةبالا (أطخالاانم .ؤم لتقين أن مول ناك امو)ىلاءتهلوق ُ ةاودعلاو رفكلاب طاح فاشكن اومهتوادع كرب ب

 تاز مهرارض اوردغلاورفكلا ىف طاح فاشكن او مهموا دعروهظل ةحض او ةح (اذييماناطلس مهياع؟لانلعج
 ًأطخ عقو نا نك ىأ نكس ىنعم عطقنم ءانئتساوهواطخللا هجو ىلعالا (ًاطخالا) همدةحابا مدقت ىذلار فاك لاكن مؤملا سيل ىأ'صاصق ريغنم ءادتبا (انمؤملتقينا )هلاك قالالو ماقتساالوهلحصامو ( نم ,ؤل ناك امو) مهلتقىف كلان ذأ ثيحارهاظاطلستوأ نيماسملا

 ًاطخهنم دجواذاالاةتبلاءادتا مولا لتقدوجو هنع نتي نانمؤملانأش نم ىنمملاواطخ ]تقال ىأردص ةفص نوكينا لمتحيو



 نودب رئا أ مهرفكفاوفلتختالواشي أ مهودرف ناكرشلاب مهوقمو مخدادمرأ نم 0 امب) رافعلا < ىلا مهدر (يكراد)

 0 6 (1١ وأالاض للا هإءج نم (هللالضأ نم) نبدتهملاة لج نم اوا_عجت نأ ا

 اونذأتسامئاوماس أ وةني.دملاىلااوجرخ موق ىفتازن ليقو دي دحلا ثبخريكسلا ىن:ءاكلاجرلا قسطا

 اومد_5 شي رق نم سان ىف تازنليقونونمؤم,هلوة.لئاقونوقفانممهلوقي لئاقف مهيف نوملسملا

 وتجاا:كءاو ناعالا نمهيلع كانةراف ىذلا ىلعانا لسوهيل علا

 اننيد نءاوبغر مهنال مهعمامذ ابو مهاتقنو مهيلا جرح مهضعب لاهقف نيملسملا كلذ غلبف ماشلا ىلا راح ىف

 هيا عةللا لص ةللالوسر نيعب اذه ناكو مهرايداور ذي ناو نيد ىلءاموق نولتقت فيكم هنم ةفئاطلاقو

 اوناكواورج امو ةكءاوملسأ موق ف تازن ليقوةبآلا هذه تازنف نيقي رفلا دحأ ىهنيال تك اسوهو لسو

 ةبالاىنعمو كفالا ثي دح ىف ماك: امل قفانملا لوا _س نبا ىنأ نب هللا دمع ىف تازن ليقو نيكرسشملا نورهاظإ

 مويداعتو مهنيابت ةفرف و مهنع ب ذتةق رف نإّتقر ف مه رمأ قمت 'رد ىأ نيتثف نيقفانملا ف نيئمؤم ا رمشع ماي كلا

 ؤربتلاو مط نيابتلا فدحاو جاهنم ىلعاونوك,نأاعيج نينمؤملا يمأو مهنعنوب ذي نيذلا ةقرفلا هللا ىونف
 ماكحأ ىلا مهدرو مهدادتراو مهرفكف مهسكسن ىنعل (مهكرأ ةلااو) هلوقب مهرفكن عربخأ مث مهنم

 نيقفانملا نعتمعفاد ىتلا ةئفلل باطخاذ_ه(هللالضأ نماود متن نودي رتأ) قافنلا ىلعاوناك امدعب

 (هللالاضي نمو) ىدطا نعةللامهلضأ نيذلا نيقفانملا ءالؤهةباده نونمؤملا أن وغتتأ ىنعملاو
 ىلاعن هلو 0 ىدطاو قحلاىلا اهيفهيدوتاقي رطدل دحت ناف ىنعي (اليبسهل د ناف) ىدطا نع ىنعي

 نورفك-ىنعي(نورف توا) رفكلاودادترالاىلا ناهالا نعاوعج .ر نذلا كئاوأ ىنمي ىنعإ (اودو)

 رافكسا نمىنعي (ءايلوأ مهنماوذختتالف) رفكلا ىف (ءاوسنونوكّفاورفك 5 نينمؤملار شعماب متنأ

 ىرخاةرد ده ىههو عم (هللاليبس ىف)اوزجاهم وأ اوماسإ ىنعي (اورحامىتح) مهتالاوم نم نينمؤملا عنم

 نيئمؤللاةر حهةيناثلا ةنيردملا ىلا ةكم نم مال_سالا لوأ ىف نينمّوملاةرجه ىلوالا هجوأ ةنالث ىلع ةرحطاو

 ىو ,هنعنلا ىح اكن يبني نب رباص ني داع هللا ليبس ىف إسو هيلع هللا ىلصهنلا لو سر عم جور | ىهو

 هنعهللا يهملام نينمؤملاةرحه ةئلاثلاةرحبطاواوزجاهم ىتح نيقفانملاةالاوم نم نينمؤملا عنمتبآلا هذه

 (مهودخل) رفكلا ىلءةماقالا اوراتخاوةرحطاو مال_سالا نعاوُّضرعأ ن اف ىنعي اولوت ناف) هلوقب

 للا مه رانج نإ ىنعي (مهومدجوثيح هواتقاو) نونمؤاااهمآ مهو ذخ ىأنينمْؤِلِل باطخلا

 مثعا دع مهمال م أ دعأ ىلع ؟رصني ىنعي (اريصنالو) ةلاخاهذه ىفىنعي (ايلومهتءاوذختتالو ) مرآاو

 و امهم نوبستني نوادي. ىنعمو لاح زوجتال ني _ةفانملاورافكلااةالاوم نالةالاو ا ىلا ال لدقلا ىلا عجرب

 ىأقائيممهنب وكسب موقىلان جليدي ريسابع نب لاقوراوجلاوفاملاب مهعم نولخ دي وأ مويلا نومتتن
 ىلاهجورش دنءىملسالار هو عنب لإل» عداو لسو هيلع ةنلا ىلصةننا لو سر نا كلذو نو.ملسالا مهو دهع

 قولالطامل مراوجلا يلاقهيلا الو ىررغو توق نمالالظ قلل ضو ركل او | ىلعةكم

 ةندطاو ملهلا ىفاوناك ةانم دي ز نب ركب ىنب قايم مهنيب ويكفي ىذلا موقابدارألاقسامعنبا نعةباور

 اوجرخ مهنا مث نضر ىلاانقتشاوةني دملااني

 نوكيف طال ضةثلارهظأ

 ندتهم مهامس ناارييعت

 ىفانيهذم ىلع لدنةنالاو

 د_بعللسكلا تايثا

 تاجبر_للقاخلاو

 هللا للضي نمو) هنردق

 اقيرط (اليبسهل د ناف

 ولاودو ) ةيادملا ىلا

 (اورفك اك نورفكع

 ريس تفل فاكللا

 ةبرد_صمامو فود

 ارفكن ورفكدولاودو ىأ

 (نونوكستف) مهرفكل ثم
 نورفكت ىلع فاطع

 نبوتسم ىأ (ءاوس)
 الف) رفكلا قمهو منأ

 ىتحءايلوأ مهتماوذختت

 (هللا ليبس ىف اورجاهي
 اونمؤإ ىتح مهولاونالف

 هللا ليمسىف ةرحطانال

 2 نفر خا
 مهودقل) ناعالا نع

 (مهومدجو ثيحم هواتواو

 نيكر شار ئاس كح ناك 3
 الوايلو مهنماوذختت الو)

 مكلااولذبناو (اريصن
 اواي: الف ةرصنلاوةنالولا
 ىلا نولصي نيذلاالا) مهنم
 مسهبلا 5 ووتش ىأ )م و3

 ءانثتسالاو م نولصتو

 مهوأتقاو مهوذفل هلوق نم

 مكب ( ةالاوملا نود

 مهموقلا(قاثيم مهني د)
 مسه ناكنويملسالا

 نيعيالو هنيعبال نأ ىلع خاف الاو ع وعنبلالهةكم ىلاهجورخ لبق عداوهنا كدر يعل هللا ىلص هللالوسر نان و
 قاثيم مهني ووكني موقي لنا نمالام هواتقاف ىأل الط ىذلا لثمراوجلا نمولفهيلاًا حتا اولالهأ ىلا لصو نم نأ ىلعو هيلع



 هربخ (وهالاهلاالإ أ دتبم (هّللا)
 منرسش>يل ىأ (ةمايقلا
 مايقلا ةمايقلاو هيلا
 ىهو بالطلاو ةبالطلاك

 وأروبقلا نم مهمايق

 00 باسحلل مهمايق

 نيملاعلا برا سانلا موقيب
 لاوه (هبف بيرال)
 ءاطاو ةمايقلا مون نم
 ةفصوأ مويلا ىلا دوعي
 ىا كفودتح ردتشلا

 ءاطاو ه-يفبيرال اج
 نمو) عملا ىلا دوعي
 (اًشدح هللا نم 6ك

 ىنعمي ماهفت_ساوهو زييع
 قدصأ دحأال ىأىنلا

 هد_عوو هرايخأ ىفهن»

 ةلاحت_سال هديعوو

 هحبقا هيلع بذكلا

 ئغلا نع ارادخا هنوكل

 هيلع وهام فالح

 هريخو ًادتبم (مكلاف)
 (نيتتف نيقفانلا ف)
 نأشى متفلتخا لام ىأ

 ارهاظ اقافناوةفاندق موق

 مامون ينقرف مهف مقرفتو
 مهرفكبلوقلا اوعطقت م

 نيقفانملا نماموق نا كلذو
 ىلص هللالوسر اونذأتسا
 جور خا ىف ل سو هيلع هللا

 ءاوتجإبنياتعمو دبل اىلا
 ا

 ىتحة|ح ص اح ىمنيلحار

 فاتخاف نيكرشلاب اوقح
 مهضعب لاقق مهف نومل ملا

 مهمه_ذعل لاقورافك مه

 لاح نإ-:ةفونوملسم

 لاحلاهذهىف كلر قتسي ئيم ىأل ب وأن ىلعهبصنو تقملهانعم ائاق كلام تلقاذا هي وبيسلاف امماق كلام كلوقك

 موبىلا) ؟<ءمجيلةئلاوةللاهانعمو (مكنءمجيل) ريخاو ضارتعاوأ (١:2

 ءامسأ نعىوراةندف نويلعوأ هسفن ىلع فخ ماذا نويلع إس نأ ب حت سيف عضوموأ دحس»ىف تاسااح

 ىذمرتلاةياورىفودو ادوب ا ءجرخ أ نماع سف ةو: ىف سو هيلعهتلا ىلص هللا لوسران ياعر«تلاق دز تنب
 ىذمرتلا لاق ميل_تلإب» ديب ىولاف دوءقءاسنلا نم ةبصعواموب دج لا ىف ىم !سو هيل هللا ىلصهللا لوسر نأ

 هنالهيلع ىهدرتالف ملسولواهلع لس الف ةليج تناكنافةيبنجأةدرفم ةأىما لع ماذاو نح ثيدح

 ءاسنلاعمءاسنلا حو هياعىهدرتواويلع إسةنتفلااهياعالو هياع فاخئالازوع تناكناوّدرلا قدك سيو

 مال_اهركي ىتلالاوحالا ىفةعبارلا ةائسملالم ضعب ىلع نهضعب )سيف مالسلا فلاجرلا عم لاجرلا كك
 الاباوج إلا قحتسيالف اسولف هيلع سال كالذوحتو عماجب وأ طّوغتيوأل وي ىذلا كلذ نف داهيف

 لاق إسم هجرت هيلعدري لف هيلع إف لوبي ل سو هيلعةنلا ىلصةنلا لوسرو سمالجر نأر مس نبا نع ىور
 نب رزتءاوناكنال يقوماجلا ىفنمىلءملستلاهركبولوبلاوأ طئاغاا ىلءناك اذاهركبامكا ىذرتلا
 ةال_صلاالاحىفىلاتلاو نْذؤملاو ىل_كلاو سعانلا ومئانلا ىلع ماسلا رك والفالاو ,ميلع ملسر اال

 هركيو ةبطخلل تاضنالابنورومأ ٠ نيالا نالةبطخلالاحىفمالسلاب ءادتبالاهرككوةوالتلاو ناذالاو

 ةلثملاإع ءالؤه ىلع لب الف مهوحنو ةماظلا كلذ كو قسفب ناعملا كلذ كوهيلع ميلست ابعدتبملا ادبي نأ

 هنأ ىلا .ه رثك أ بهذفهيفءاماعلا فاتخاىراصنلاود وبيلاةمذلا لها ىلعمالسلا مح ىف ةسماحلا

 نءوىورام كلذ ىلعلدبو هيزنتةداركءوركموهلب مارح سيلهنا مضعب لاقو مال_سلاب ,هؤادتب از وحال

 قمهذحأ متيقلاذاو مالسلا ىراصنلا الو دوويا|او دبتاللاق إسو هيلعهنلا ىل_ههنلالوسر نا ةرب رهىبأ |

 | ريغب كياعلوقي و هيلعدريف ل_سم ىلع فارصن اول دويع ملساذاو |سمهج رخأهقيضأىاهورطضاف قرط ظ

 درف يلع ماسلا لاقف هباصصأو لسوهياعفتلا لصةثلالوسر لعق ايدوبم ناس ن أن ءىورام فطعلاواو

 اللاق هللا ىئناد لس معأدل !وسرو هللااولاقلاقامنوردن له مسو هيلعةللا ىل_دهللالوسرلاهتف موقلا هيلع

 دنع ملسو هيلع هللا ىلص لاقفهنلا ىناب منلاق كيلعماسلاتاقلاةف هودرف ىلعهودراذكواذكلاقهنكلو

 فطعلاواوب ىتأواف ىذمرتلاهجرخأ تاقام كيلع ىأك يلعاواوةف باتكلا لهأ نم دحأ مكيلع إساذا كلذ

 نارباج نعىورام كاذ ىلع دب وانيلعنوباحيالوءاعدلا ىف ميل باجنانالزاج كيلو لاقف عجلا ميمو
 تااقف كيلع و لاقف مساقلل بأي كيلع ماسلا اولاقفد و هيلا نم سان هيلع سم مل_سوهياعةللا ىل_صهننالوسر

 هجرخأ :رلعنوباالو مهيلع باجتاناو مهياعت ددرؤ تعم_سدق ىلب لاقاولاقامعمست أت بضغو ةشئاعأ

 مييلعإبفدويبلاو نيم ىلا نم طالخ أ هيف ساج ىلع رم لسوهيلعةنلا ىبص هللا لوسرناديز نبةءاسأ

 وهالاهلاال ىذلاهنناودري دقت مسقلا مالا ذه ( منعم >يلوهالا هلاالهنلا) لج وز -هلوق ىذمرتلاهبرخأ

 ةمايقةمايقل|تيمسثعبلاو رشحلام وبىلاىنعي (ةمايقلامويىلا) روبقلا فوتوملا فهلا م _تعمجيل

 فلحال هنافهثلإ نمقدص أ دحأ ال ىنعي(امي دح هللا ننم قدصأ نم و) نئاكدن امويلا كلذ ىف كشال ىنعي(هيف

 نيقفانا ا ىفكلاف) لجوزءهل وة بي رالواهمف كلشال2 اك ةما_ةلا نا ىنعملاو بذكلا هياعزو< الوداعبملا

 اوعجراماف نيقفاذملا نمدحأ موي او هل نيذلا فتازن لي ةفةبآلاهذ_هلوزن ببسىفاوفاتخا (نيتتف

 مل سو هيلعةللا ىلصهنلال وسر لامتف نيف نيقفانملا ف لاف تازغف مهلّقنالة قرف تلاقو مهلتقن ةقرف تلاق

 اهنا



4 
 ىبأ نع حي ثيدح لاقو ىذمرتلاهج .رخأ مالسب تل |اولخ دن ماين سانااواواصو ماحرالا اواصو ماعطا]

 هجام نب هج .رخ أ مالسلا ىشفن نأ م .وهيلعةللا ىلصاتسسن ان سم لاق ةمامأ |[,

 ىلأ نع (ق) (مالسلا ةيفيك ىفىلوالاةلث_لا لئاسمهيفو د6 مالسلاب قاعتت ماكح أ ىف لصف

 رفن كئلوأ ىلع ملف بهذالاقمالسلا هيلع مدآىلاعت هلل قاخا ل لاق ملسوهيلعةللا ىلص نا نعةرب ره

 مالسلا كيلعاولاقف كيلعم السلا لاقف كتي رذةيحتو كتيحتاهناف هب كنويحبام عمتساف سولج ةكئالملا ن

 هللاةجر دكيلع مالسلال اوقينأ مالسلاب ”ئدتبب نمل بحس ءاماعلا لاق هنلاةجروهودازف هللا ة رو

 قأيف هناكرب وهللاةجرو مالسلا ميلعو بيجلالوقي وادحاو هيل عمل ملا ناك ن او عج اريمضب ىنأيف هناكرب و

 مالسلالاقف ٍل_سوهيلعةنلا لص ىنلا ىلا ل جر ءاجلاق نيصح نب نارم نع مكيلعو هلوق ف فطعلاو اون
 هللا ةجرو كيلعمالسل لاق فرتتآءاج مشعر سو هيل عهللا ىل_د هللا لوسر لاف ساج مثهيلعدرف يلع

 نوثالثلاقف ساؤ هيلءدرفهئاكرب وةللاةجروكيلع مالسلالاتفرخآءاخ نورمشعلاهققف ساؤ هيلعدرف
 بيجلالوقيف مكيلعمالسلا )لل !لاقاذا ليقو نسح ثيدحىدمرتلالاقو دواد وبأو ىذمرتلا هجرخأ

 هللاةجرو مالسلا كيل ءولوةيفهنلاةجروعككيلع مالسللاقاذاوةللا ةجروددي زيف هللا ةجسرو مالسا اكيلعو

 ى وروهيلعدي زيالوهلثع مالسلاهياعدريف هتاكرب وهّللاةجروك<ياعمالسلالاقاذاو هناكرب ودب زيف هناكرب و
 مالسلا نا سابع نب !لاقفًايشدا ازمت هتاكرب وةللاةجر و يلع مالسلا لاقف سامع نبا ىلع لسالج رثأ

 نوكينأ طرتثي وهبيجيف هيلع لما عمسل مالسلابهتوص عفر نأ لسمللبحتسي وةكربلا ىلا ىهتنا
 ءادتبالا مالسلا << ىةيناثلاةلئسملا9م درلا كرتبام ؟ناكواباوج دعي ا در من هرخأ نفر وفل ىلعدرلا
 مهعيج نع فكم هنمدحاو ملسفةعاجاوناك نافةيافكحلا ىلع ةئسو»و بجاوب سل ةي>تسمةئس مالسلاب

 اذهالا ةيافكتلا ىلعةنسانا سيل ىيفاشلا باهصأ نءنيسح ىضاقلا لاق لك او لف أ ناكمهاك سولو

 وأسلحوأتبب ىفةعامج ىلع >دولو مالسلاك“ اضيأةيافكسلا ىلعة:-س سطاعلا تيمشت نالرظن هيفو

 وأب وجولل ىمالاو مالسلا اوشفأ ملسوهيل عننا ىلدهلوةل نب رضاخلا ىلع لس نأ هيلع بجو جسم

 درلاامأهبابح:سادك أتي وأهراهظاب حيف مالسالا لهأراعش نممالسلانالةدك أتمةنس كلذ نوكي
 اهودرو أ اهنم نسحاباويف-ةيحتب متبي-اذاو ىلا .هتهلوقهياعل دب وهب وجو ىلع ءاماعلا عجأدقف ملا ىلع

 هيلعبجوادحا اوهيلعإ ملا ناك نافةناهالا كرتبجيف لسملاةناهادرلا كرتىف نال بوجولل ىمالاو

 نيقايلا نعدرلا ضرف طقس مهنم د>اودر ولف ةبافك ض رفمهقح ىف مالسلادر ناك ةعامجاوناك اذاودرلا
 ةعاجلا نع ىزجيلاق )سو «يلع هللا ىلص ىنلا نعهنعهللا ىذ ر بلاط ىبأن ب ىلع نعاومثأ مهاكءوكرت ناو
 بادآ ىف ةئلاثلاةل ملال دوادوب أ هجرت أ مهد ادري نأ سولملا نعىزج ومهدحأ م سنأ اوىماذا

 ىلءريغصلاو ريثكلا ىلع ليلقلاود_ءاقلا ىلع ىنثامملاو ىرثاملا ىلع بك ارلاو_سينأةنسلا ةمالسلا

 ىلعىنثاملاوىنثاملا ىلع بك ارلا سي لاقل سو هيلع للا ىلص هللا لوسر نأأةرب رهىبأ نع (ق) ريبكلا
 ىلع ليلقلاو دعاقلا ىلعراملاو ريبك-لا ىلءريغصلا لسيلاقى :راخبللةباور ىفوريثكلا ىلع لياقلاودعاقلا |

 هللالوسرلاقلاق ىلهارلا ةماما ىأ نءىورالل_ذفالاوه مالسلابئدتبملاف نالجر قالتاذاو ريثكلا
 ليةلاقهظفلو ىذمرتلاودوادوب اهجرخأ مالسلاب مه أدب نم لجوزعهئلابسانلا ىلوأ نأ سو هيلع هناا ىلص

 بحتسي و نسح ثيد- ىذمرتلالاقةللابامهالو أ لاق مالا أ دمي ام_ممأ نايقتلي نالجرلا هللا لوسراب
 سنأ نءىورال مهبلع مسي نأ راغص نايبص ةعامجب ماذا ةنسلا وةجاملاو مالكا لبق مالسإب ادبي ن ١

 ةباور فو نيحيحصلا هاجر ءطعفب لسو هيل علل لصهنلالوسر ناك لاقو موماع ملسف ن ايبص ىلع سم هنأ
 عج نك نافءاسنلا ىلع مالسلاامأو مويلع اسف نوبعلي ناولغ ىل سم ملسوهيلعهنلا بص ىنلا نا دوادىبال

 ( لوا - (نزاغ) - ه؟ )



 مم عفن باجوأ ارث مفدىةعافشلا ىه (ةنسح ةءافش عفشب نء) اسأبك زيييوهوابيذعت (اليكس::دشأو) شب رق ن.(اسأب دشأ هللا 9

 مهنع هللا ىضر سابع نب لاق ةئسل !ةعافشلا فالخ ىه ( ةئيس ةءافش عفش نم و) ةعافشلا ب اوث نم (اهنءبدصنهل نكي )اعرسشاهزاوج

 (امملفك هل نكي )ةميمنلاهدض وهلصلاب ىثنماوه ئسحلالاقوةئيسلاهدضورفكتلا لهأ لاقو ديحوتااب ىمأ ن..هانعم ىريغرسفماطام

 ( متيحاذاو) اناس فلل كس ةيالث .وقاا نماظيفحوأ هياعر دتفا ئيذلا ىلعت اق أ رءار دّدقم (اتيقم لك ىلع هللا ناكو) بيصأ

 هنوقلب موب مهتيحن للا دنع نم ةيحت <سفن أىلعاوماسف نب رادلا ىف مالسلاب )٠8:( انيدىفةرحتلا ناف لعرس ىأ
 د_ثاو )ةلوص مظعأىأ (اساب دشأ لئاو) دعوملا ىلا ج ري لف لاتقلا نعهلادب نايفساب انا كلذو لعف 8 1 0 0 را ل ا ل 1 لوقت ترد ا اك
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 0000 ١ ١ : 1 ا لدياف كتامح هللا لاطأ
 ةلّدسملا ىلع هعم عم ىتح ةجال | بح اصلاعيفش هسفنب ناسنالاري_صن اوهوعفشلا نمةذوخام ةع افشلا 39 5 ل م

 هلبلجياهربغاناسنالا ةعافش ىهةيآلا فةروك ذملاةعافشلابدارملاناليقاذه ىلعفهيلا عوفشملاىلا || 5 006 7 0
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 2 ىأ (لفذك هلنك ) نيئمؤملالات

00 
 يي

 اب زاجوأاردتقم ىنعيسابعنبالاق (اتيةمئث لك ىلعةنلاناكوإ) .اهرزو نمىأ (اهنم) ببصن ليقو
 ١ رعاشلالاقهيلعر دق ميشل| ىلع تافأو 3
 انيقمهنءاسا ىلع تناكحو هنعرشلا تففكن غض ىذو 0 خب 0

 هللا لوسر ناكل اق ىسوم ىبأ نع( ى) ءايشالا لعاظيفحو ادهاشه انعم ليةو هيلا ةءاسالا ىلعار داق ىنعي ا

 ناسا ىلعهنلاىضقي واو رجؤت اوعفشا لاقو ههجوب اذيلع لب قاف لأسر لجرءاخاسااج إو هيلعهنلا ىلص 1 7 0 0 0 ١
 هوقو »رك ذواورجؤتاوعفشالاقوهئاسلج ىلع ل قأةجاح بلاط ءاجاذاناك ةياورفوءاشاسهلوسر || 0 0

 ةيطواللا لس مالبحا نماهسأولبح نمةلفتةيحنلا (اهنمنسحااويخ ةيحت ميحاذاو) لجدزع أ يور حا لوفي بيلا
 كلل عج ىأهللا كايح لاقي نأ ةيصلاوةرخآلا فوأايندلا فةايحلا بيسو ةاالوصح نعاج را هنوكتل | 0 ٠

 وهو مال! كلذ لدب مال_سالاءاجالافاطوق:برعلاتناك ةظفالاهذهوءاعد لعج مثرابخا كلذوةايح

 ةظفل ىلع مالا ظفلربتخاا | اردب مكيلع ملسامم نسحايهوبيجاف ملا مكيلع اذا ىنعيةيآلا ىف هبدارملا
 ريبة ايا لوطب نانالااعد اذاف تافآلا نمةمالسلا مالا ىنعم نال لك أو نسحأو متأهنالهننا كاي
 ظفل ريتخاب بسلا اذلف لك أوم أن اك اهلسهناي- ىفناك اذاوة-صغنمةمومذ# هنايح تناك ةمالس

 اي زاجواي سا ىنعيي (ابيسح عن لكىلع ناك هللانا) مكياع اس 5هيلعاودروأ ىنعي (ًاهودروأ) مالسلا
 زاجم هنم نسحاب وأوإ:ع مالساادر نم يش لكى بع ىلاعت هنأ ىنعملاو

 هللالوسرلأأسالجر نأص اعلا نب ورمينبهنلادبع نع (ق) د(هياعشحلاو مالساا لضف ىف لصفإلا
 ىأهلوق فرعت4 نموت فرع نم ىلعمالسلا ًارقتو ماعطلا معطتلاقزيخ مالسسالا ىأ ملسو هيلعةتلا ىلص

 ملسو هيلعللا ىل-ههللالوسرلاقلاق ةريرهىبأ نع (م) ربخ مالسالا لاصخ ىأ هانعمريخ مالسالا

 مكشي مالسلااوشفأ متباحتهومتلعف اذا عت ىلع كل دأالوأ اوباحت ىتحاو:مؤنالواونمؤتىت> ةنجلا اول دنال
 اومعطأو مالسلا اوسفأسانلاا يأ لو. ٍل_سو هيلعهنلا ىل_مهنلالوسر تعمسلاق مالس نب هللا دبع نع

 لاقاذا هتاكرب واوددز و

 )در ىأ فاطم تان

 درااوةنس ميلستلاو اهلثم

 ل ضف نس>الاو ةْضر رف

 موق ىلعر«لجر نمامو

 الو موياع لسيف نيماسم

 مهنعع زئالا«-لعنودرب

 ه.اعتدرو سدقلاحور

 مالسلادربالو ةكئالملا

 نآرقلاةءارقو ةيطخلا ىف

 دنعو ثيدحلاةباورواره>

 ناذالاو معلا ةرك اذم

 فسوب ىنأ دنعوةماقالاو

 ماعطلا ىرذعريغ نم ىراعلاو ماجلا اريطموهتجاط دعاقلاو ىنغملاودرتلاو ع راطشلا عالى مسالا هج ر
 ىلعريغصلاو راجلابك ارىلع سرفلا ك اروىئاملا ل عبك ارلاو دءاقلا ىلع ىمثا لاو هنأ سما ىلع ل داذا لجرلا اسي وهريغو أمام
 مكيلع لساْذا إسو هيلع هللا ىلص ىبننلا نعوةمذلا لهالاهو دروأ ةلما لهالاهنم نسحاب لقو اردت اامقتلااذاو 06 الا ىلع لذالاو ريبكلا

 ميلعلب كيلعلا ةيالىأ ميلست ىف رارغال مالس )اهيل عهلوقو كياع ماسلا نولوقيا اوناكمسبنال متلقام يلع رىأيلعيا اواوقف باتكلا لهأ
 اهريغو ةيحتلا نمتلك, ىلع كبساحيى أ (ابيسح شلك ىلع ناك هنلانا) هعمهيبناك نال



 هوضوفو ىمالا ىلوأ ىلاو لوسرلا ىلا هودرولوةدسفم ىهتعاذا دوعتفءا دعالا حغاديف

 اوناكليفواهدياكمو برحارو ابمهتفر عمو مهم راجتو م.:افبهريب د ن وجر ختس (مهنمهنوطبذتسي نيذلا)هباوربخامرييدت لعل (هماعل)
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 اهدباكمواط ىنيذياءو بر اروماب مهتفرءمو .مم راجتو مهتنطفو مهئاك ذب هريب دن نوجر خت ىأ (مهنم

 رثبلا نم ج رخ ىذلاءاملا طبنلاواهنم عاذب نأ ىنبذيامورومالا نم متك«ن أ ىنبخياماو ءاعنبذلا ءاملعلا مهو
 ىفاعملا نم هتنطفو هنهذءافصو ةئاك ذ ل_ذفب لجرلاهجر خال ريءدسافهجار ختسا هطابنتساور فحتاملرأ
 ىلع ل يلدةبآلا فو همهفرهداهتجاباهجرختتسا اذاةلث_ىملاهيقفلا طيذتسالاةيمهيولضعيايفرب دنلاو

 سايقلاوهو طاينتسالاب كردبام هنموةنسلاوباتكلاوهو صنلاب كرديام علا نمناو سايفلازاوج

 ىلوأىلاو لوسرلاىلافوحلاو نمالا نمىمالااوّدرنيه:دملاو نيةفانملاءالؤه نأولوةبآلا ىنةنوامواع

 ىيئرامي مع أ مهناف هنع ثحبلابى اوأمهناو مهنم كلذ ةةيقحاوملعل مهتوج نم هيفلاهاةفرعماوباطو مالا

 ىلص دج ةثعبب يلع هللا لضفالولو ىنعي (هتحر رميلع هللا لضفالوا د) لاعتلوق ف مك وأعاشينأ

 رفكدلا ىلع متيقبل ىنعي (ناطيسشلا متعبتال) ةيادطاو ق.ؤوتلاهتجرو نآرقلالازئاو لسوهيلعةنلا

 وهوة-ءاذالاىلاعجاروه ليقف عجرباذامىلاوءانثتسالا انهىفءااعلا فاتخا (اليلقالا) ةلالضلاو

 نيقفانملا|ضعب ج رخ افاليلقالا هباوعاذأ ف وم اوأ نمالا نم سمأ مهءاجاذ !وريد_ةتلاو سابع نب |لوق

 ري رج نباوءارفلارايتخالوقلا اذهوايار لا ىمأ نماوملعاماوعي ذيل ,بنالةعاذالاهذه نع نينمؤملاو
 نيذلاهماعاهربدقتوةستق ن!هراتخاوةداتقو نسحلالوقوه»و نياعبفت ملا ىلا عجاروه ليقو ىربطلا

 وهوناطيشلا عابتاىلا عجارهنا ليقوريخأتو بدت ةبآلا ىف نيلوقلا نيذه ىلعفالي قالا ىمنمهنوطبفتسي
 ّئذثلاىلاهفؤرمص نمىلوأ هبلدتنإ وهيليامىلاءانئتسالا فرص نا مواعمو جاجزلاهرادخاو كاحضاالوق

 لبقاودتهاواونمآموقمه وو _تماليلقالا ناطيشلا متعبنالهتجسرو ميلع هللا لضفال اولودرب د_ةتوديعبلا

 ةدعاس نب سقو لفون نب ةقروو ليغن نب ورم نبدي زلثمنآر قلا لازناو إسوءاعةللا لص ىنلا ثعبم

 مس تالا ىله هللا لوسرةدعاوم ىف تازن( ك.. ةنالا فاك ال هللا ليبس ىف لئاقف) ىلاعتدل اوقو ىدإلالا

 كلذو دحأ برحدعب ىرخملار دب مسوسم دعاو ل سوهياع للا لص للا لوس رن أ كلذو برح نب نايفسابأ

 هللال ازئافمهضعب ههركف جو را ىلا سانلا لس .وه.اعهللا ىلص هللا لوسراعد داعيملا غلب املفةدعقلا ىذ ىف

 كسفنالا فاكتال نينمؤملا نم نيفعضتسإلراصتنالاوو دعا اداهج عدنال ىنعي هللا ليدس ىف لئاقف ةبآلإ هذه

 رهنلا كدعودقودونجلاال كرصانهللاناذ كد ووو هللا ليبس ىف دهاج ىل» كريغ ضرف فاكستال ىنعي

 هللا مهافك-ف ىرغملار دب ىلاابك ار نيعبس ىف سو هياع هللا ىلم هللا لوسر جرف داعبم ا فاخيالوهومهباع

 داولا كرتىلعةبآلا» ذهب إ_سوهيلعهللا ىف صهللالو سر نءفاخت نمهنلا بتاعونإملاساوعجر ولاقت
 لاتقلاروماب مهماعأو سانلا عجش ناك ملسو هيلع هللا ىلصىنلا نأ ىلع ل -ِادةبآلا قوهعم ج ورا

 ركبوبأهبىدتقا داو كاذبه سأل سانلا عجشأ نكي مولود دو لاتتقلاب هسم نماعت هللا نالهدباكمو

 ضرحو)ه دحووا او مطهاتق ىلا جو را ىلعم .زعف ةاكلا !اوعنم نيذلا ةمن تح ىف نمتد رلا لهأ ل اتق ىف قيدصلا

 فيذعتلاالٍ سف. ضي ردقلاالا مهنا ش ىف كيلع سلو باوثلا ىف موبغرو داهملا ىلع .هذح ىنعي ( نينمؤملا

 دقو متدشورا كلا سأب عني نأ للا لعل ىنعي (او رف كن يذلا سأب فك,نأ) هللا لعاىأ ( هللا ىسعإ) مهع

 هنوطيخةسي نيذلاهماعل) مهنم سمالا ىل وأ ىلاولاقاذاف نايالا نو هلي اوناكنيةفاذملا نالور هاظاا بسح

 متلاوعمسي منأك اوناكو وبلا

 هريبدي نوطينتس نيذلا

 نوتاي امو هنوربدي فيك

 ءاملا طبنلاو هيف نورذبو

 لوئرثبلا نم ج رخبىذلا
 هطايند_تساور_فحنام

 الريعت_ساف هجارختسا

 لفي لجرلا هجرخش.د
 ريبادتلاو ىناعملا نمهنهذ

 هللا لضفالولو ) لضعي ايف
 لوسرلا لاسراب (مكيلع

 باتكلاالازناب(هتجرو)

 (ناطي_فلا متعبنال)

 الا) رفكلا ىلع متيقبل

 نكلو هوعبذ ع (اليلق

 ورم نبدي زكلةعلاباو: مآ

 ةدعاس نب سقو ليفن نبا

 ىآلا فرك ذاملامهريغو
 لاّقلا نع مهطبشت اهل_بق

 ةسعاطلا م-هراهظاو

 لاق اهفالخ مهرامضاو

 نا (مللاليبس ف لئاقف)

 ك د>و كوكرتو كو درو

 (ك_سفنالا فاكنال)

 نا اهد_حو ك_سفنريغ

 هللا نافداهللا ىلا اهمدقتت

 دونهلاال كريصان ىلاعت

 ردبىفسانلا اعد لقو

 جورخلا ىلا ىرغصلا
 دعاو نايف_سوأ ناكو

 «.اعدللا ىل_هةللالوسر

 ضعبهرك-_ةاهيفءاقألا اسو

 ثازنفاوجرُحخ نأسانلا
 02222222222222 با ا يا يللا

 فينعتلاال سس لاّقلا ىلع ضي رحتتل !الا مهنأش ىف كيلعامو ( نينمؤملا ضرحو ) هدحو جرخن دح اهعبش لولو نوعيسالاهعمامو ج 0

 ناربغةعمطمةلكى معواوجرخإف بعرلب هسأب ف كدقو شي رقمهومهتدشو مهشطب ىأ (اور فكن يذلا سأ, فكن أةللا ىدع) م
 ميئللازاجنا نمدوعأمب ركعلاعامطا



 ( هللا ىلع لك ونو) مهنم ماقتتالاب كلهن ثدحنالو (مهنع ضرعاف) هيلع زاحي ومطامعأ فتاىفهتبشي (نوتيمبامبتكيي هلاو)
 نوربدتيالفأ) هيلع لك ون نملايفاك (اليكوهلإ ىكو) مالسالاىمأ ى :وقاذا متم كل مقتني ومهترضم كيفك هللانافممأشف
 فرصتر كسفتلاو لمأت لك ىف لمعتسا مهتبقاعىفهيلا لؤبامو ىمالار اب دار ظنلاو لمأتلارب داو هين ايمو هين أه ىنواماي الف ((نارقلا

 درب ذهو لئالدلا فرظنلاب ف قلا
 موصعملا مامالاو مل سو

 سايقلاة رح ىلع لديو

 ولو) ديلقتاا نالطب ىلءو

 ىأ )ِ ريثك افالتخاهيف

 لياحتلاو كي رشثنلاو

 ندم ًاتفافتدا مرحتلاو

 ناكف ةغالبلا ثيح
 زاجتالادحاغلاه ضع

 نا« هنعارصاقهضعب و
 ثتءح نموأهتضراعم

 ارا. اهضعب ناكف ىتاعملا

 هزعربخلا قؤاودق بيغل

 افلاخ ارابخا هضعبو

 الاده_طعاو هنعربخمملل

 ءايلع دذع معك ىنعم ىلع

 ىلءالاد ه صعب وقلاعملا

 تايب ةدحلملا قاعت
 افالةخااهبف نوعدي

 ىهاذافهلوقو< نماريثك

 ناجاهناك نيسبم نابع

 نيعجأ مهللأسنل كب روف

 اهدجاسو قملالهأ اهنع

 ظفح و تدشب ىأ (بتك هللاو) رك دلامهصفنلوقلا كاذاوتب وليالا ىف اوعمتجا مهنمةفلاط نا ليقو

 | ىلعم-منملاقاماو ثوعبلارايارسلاءا سمأ مهليقو ىلعو نائعورهعوركىفأك ةباحصلار ابك مهو م.م
 لاوحالابةربخ م, ف نكي ملنيدلان يمل #لا ةفعض نم سان مه( فوخ اوأ نءالا نم سم أ مهءاجاذاو)

 : ,فوخوأ ةمالسو نمأ ن « لو هيلع هللا ىل هللا لوسرايارس نعرب مهغلب اذااوناكن وقفانملاوأ

 )05:( هيلعهللا بص لوسرلاري_فترالا هانعم مهفيال نآرقلا نا ضفاورلا نم معز نملوق

 قاقنلا نمنورسسام بكيس ايعنء!لاقونوردقي ونورب-غي ونوروزيام ىنعي (نوتيببام) مهيلع
 ليقو مهنم مقتنماناف مهتلالض ىف مهلخ ار تنام كادت الود, يقامنالىأ (مهنع ضرعاف)

 كلمقتني و مهىم|كيفكي هنلا نق مهماش ق ةنلالا ك ىم 1ضوف ىأ ( هللا ىلع لكوتو ) مهمالساب رتغتال

 رظناارب دل !لصأ(نارقاانورب ديال اررجوزعاوو ُج مهملع كللارمصان ىنعي (اليكو هاب ئكو) مهنم

 هتبقاع ف تر ظن ىأ ئثلات رب دن لاقي ل ماتو ركفت لكى لمعتسا مناد رايداقركفتلاورومالاب قاوءىف

 نوربدتبالفأ سابع نب!لاقتايآلا نمهيفاءرصيتوهمكح قركفتلاوه-يناعم لمأت نارقلارب دن ىنعمو

 ادحأ ناو ىبن!او يمالاورك ذلاو ظعاوملا نمهيفامو ضعبل هضعب قيدصت نوربف هيف نوركسفتيف نآرقأا
 هيلع هللا ىل ص 36 ةوبث هوك ىلع هيفرب دنلاو نآرقلاب جم> |ىلاعت هللا ن 'ءاملعلا لاق هيلعر ديال قاخا نه

 ىناثلا هب واسأىفاهاثع نايتالا نعقئ الخلا عىتاا هتحاصفاه د_ح أ هجوأ ةئالث نم كلذ ىفةحاو لسو

 ىلا متهلوقب دارا وهو ضقاذتلاو فالتخالا نمهتمالس كاثلا ىلاعت هللاالااهماعيال ىلا بغلاروم نم

 ناكولهنءةياورفواضقان”واتوافت ىنعيسابعن الات( اريثك افالتخإهيفاو دجول ةنهاريغدنع نء«ناكولو )

 ناكدقامع ونوك ايبيغلا نعهرابخا ىفاودجولهانعم لمقو فالتخاو بذ كه يف ناكل قواخ دنع نم

 فالتخ!هيف سل هناوهللا دنع نمهناتنث كل ذكن اك اذاوىلاعنهللاالاهماعيال برغل نالاريثك افالتخا

 ناكولىنعملاوةحاصفلاو ةغالبلاثر> نماريثك افالّدخاهيفاو دجول هلل اريغ دن ع نم ناكول لو ضفانن الو

 امافدساف كيكردود صه_ضضعب و نسح غيلب حعيصف هضعب قولخلا مالكل ا سايق ىلع ناكل قول د:عنم

 ىنوركف رالف أ ىنعللاوهللا دنع نمهناتيثةغاليلاوةحاصفلا ف دحاو جاهنم ىلعهعيج نآرقلا ناك

 دنع نمنوكي امناو لجوزعةنلا م الكةنا بو غأا نع هب ريكام قدصو هيف ضقانتلا مدعب اوفرءيف نآرقلا

 ىلءرداقدنع نمدهنا ع فالتخاو ضقانت هيف سال نآرقلا ناك اماف فالّتخ او ضقانت نعول ال ةللاربغ

 نعنوربخة ب نوةفانملارداباوءلغوأاوبلغاذافايا هنلاو ثوعبيل !ثعس ناك لسوهيلعهللا لص ىنلا نأ

 نينمؤملا بولق هب نوفعضيف لسو هيلعفتلا لصةننالوسرهب ث دحب نأ ل بقهب نوث دن و هنوعيشب مث مطاح
 فول وأ ةمدغو حتفب ريخ مهءاج ىنعي نمالا نم سمأ نيقفانملا ىنعب مهءاجاذاو ةبآلا هذه ىملاعت هللا لزناف
 هعاشأ اذاهب عاذأورسلا عاذأ لاقي س انلا نيبهوعاش أوربا كلذاوشفأ ىأهباوءاذأ همي زطاو لتقلا ىنعي
 بوق تدقوأرانءايلعب * هنأكىتحسانلاىفهبعاذأ رعاشلالاقهرهظأو
 هللا ىلصةللالوسر نوكيىت> هباوث دحت مل .منا ىنعي( لوسرلا ىلا) هباوث د ىذلا مالا قع (هودرولو)

 رومالابةريصبل اوىأرلاو لوقعلا ىوذ ىنعي (مهنم مالا فوأ كاو) هرهظي وهب ث دب ىذلاوه لسوهيلع

| 

 مهعاذاتناكودوشفأ (هباوعاذأ)
 ىك) ريملاكلذىأ (ءوذرواد) امهدح | ىضتقتوأ نال فوخلاوأ نءالا ىلاوأ سمالاىلادوعب ريمضلاوةب عاذأو رمسلاعاذأ لاقي ة دسفم



 024( ةدشلاكيلااوبسنىتحاردقمال(الوسرسانلل كانلسرأو)
 دعوهن  ايسوبسكلل|تانسح هللارك ذالوهعم نمو ىسومياوربطي ةميس مهبصت ناوهذهانلاولاق نسا

 لطيفاهلتمالا ىزج الفةئيسلابءاح نمواطاثمار مش ع ولف ةنسحلاب ءاح نم ىلاعن لاقف باقعلاو باوكاباهيلع !

 نمتصأامو ةنس> نمت بص املاهتار دق له لوقيام ىلعةبآلا تناكو ل مهضعب لاقوة ردقلا لوق اذه:

 لسيقو ةئيسوأ ةنسح تبصًوهوركموأريخ ىناصأ ناسنالالوقب ترجةداعلا نال كباصأام لقيم ةئيس

 ةئيس نم كباص  اموهللا ل_ذف نم ىأةللا نفردب موب رفظلاو رصنلا ىأةنس> نم كباصأ نةبآلا ىنعم ىف

 هجوفردك تاقناف كايا مهتفااخخوهو كباب ون ديف ىن-عي كسفن نف د> امون ةع زهو لتق نم ىأ

 لعفىلاةئيساا ف اضاف كلسفن نف ةّئيس نم كباص' امو هلوق نيب وهللاد_دع نملك لقىلاعتهلوق نيب عجلا

 هللا نال ةقيقحلا ىلعف هللا دنع ىءلك لقدلوق ىف ىلا« هللا ىلااهاكءايشالا ةفاضااما تلق ةبآلا هذه ىفدبعلا
 ٠ كياص أ اموهرب دقتز احمل ىل_هفدبعلا لعفىلاةّيسلا ةفاضا اما واه دجو هو اهقلاخوهىلاعت

 تح شالو لاعتءلو ةكويف حالا ريس لعتسلا نقال عدن كن وقعك سفن باذبإ

 هذهل.ةو ىلاعت هللاوه ضرمملا نا لقاع كلشي الو بدالا قب, رط ىلع هسفن ىلا ضرملا فاضاف نيفُس وهف

 نولوقي واثر دح نوهةفي نوداكب الموقلاءالؤطافهريدقتريخاتو يد قتوراهض اهسيفو البقاع ةلدع

 ىنعم ىف ىرابنالا نب|لاقو هللا د_دع نملك لو ك سفن نف ةئيس نم كب اص أ امو هللا نه ةنسح نم كباصأ ام
 ىلاءتهلوق ف ىلاعت هلل ىلا ناعجار نالعغااف ةئيس نم هب كب اصأ أاموةن_سح نم هب هنفللا كياصأامةنآلا

 7 اسر ,وتااذل ل ريتانلا داك قدا كانلسرأو ىتعي را سانال كانلسرأو)

 ىكو) مهريغوبرعلاةفاك قاخلا ىلا لوسرتن الب دوهيا'ضعب لاقاك ةداخ برءلا ىلا الوسر تسلو

 ىف 0 ل (اديهشمللاب

 هللا نمةثيسلاو ةنسحلا نا ىلعا ديهش هّللاب ىنكوهانعم لبق و سانلا ىلا هب تاس رأام كغيلبت ىلع اديهشهللاب

 لير ل فاول ناةبآلاهذهلوزن بيس (ةنلاعاطأ دقق لوسرلا عي نم) لجوزءهلوق

 هذختت نأالا ل-جرلا اذه دي ربام نيقفانملا ضءب لاقف هللا بح دقف ىنبحأ |نموهللا عاطأدقف ىنعاطأ نم

 دقق هنعىرهنودب ىمأ بف ىنعيلوسرلا عطا نم ةنآلاذه هللا لزئافابر بيم نيىسع ىراصتلا تاك

 هللا ل_عج ن سهلا لاقو اهم م ًاوه هنال ىلاعت هللا ةعاط إس و هيلع هللا ىل_دلوسرلا ةعاط نا ىنعي هللا عاطأ

 اهضرفةضب رف لك نا ىىفاشلا لاقو نيم ىلا ىلعةحلا هبت ماقو هتعاط لسوءيلعهللاىل_ههلوسر ةعاط
 فيكفرعنانك اماط إ_سوهيلعهللا لص هللا ل وسر نايبالواةاك زلاوةالصااو جحلاكهباتك ىفةللا

 تناك ة في رمشلاةلزتملاه ذم سو هيلع للا ىلهل اوسرلا ناك اذاوتادابعلا نم عوشءادأا نك ناك الواهيتأت
 اظفاح ىنعي اني يل الر ري نمو) هلل اةعاط ةقيقحلا ىلع هتعاط

 3 "اب كلذ سن مث لاتقلاب صوب نألبقاذهناكو نورمسفملا لاق هللا ىلا مه سمأ لك لب مهيلعمطاعأ اظفحت

 لوسرلناسللاب نولوةءاوناكنيقفانملا نا كاذو نيقفانملا فتحا زن (ةعاطن ولوقي و)ىلاعتهلوق و لاتقلا
 (كدنع نماوز زرب اذاف) ةعاطانن أش ران ما ىأةعاط كصمافان رك كانق دصو كبانمآ سوه .اعاننا لكلا

 تربم ممأ اذهلاقي ليالا,لعفي سمأ لك ثيدبتلا( لوقت ىذلاريغمهنمةفئاطتيبإ) كدنع نماوجرخ ىأ
 ندراهنلاب كواطعأ ىذلارب غل يللابا مأاوردقواولاقم#نا ىنعملاو تيد قفليلب ىضقو ل_هلب ريداذا ||[

 نوكي اذه ىلا ةمهلا ت دهعىذلاريغىنعيلوقت ىذلاريغمهمةفئاطل دب وربغتسب ىنعم ل دقو ةءاطلا

 ىلاء'هنال ضيعبتلل نم ةماكو م-منمهلوق ف تديدتلاب نيقفاذملا نمةفئاط صخاسءاو ليدمتلا ىنعع تييبتلا

 هللا ٠ نفةئيس ن

 0 ذلاو قاف لا ىلعرمعي نم صأن بوتر وهنععجرب نم مه:موهقافنو ا ىلع قوي نم مهتم نأ لع

 ةلاسرلا غيابت كيلافالوسر سانالاتل م .راوأ

 ةعرسلاو يسن كيلا شرلو
 كنا (اديهش هللا, ىفكو)

 لرالاب ضتما د ةف واول

 نوهقفي نوداك ال ىأ
 كباصأام نولوقي اميدح

 0 ةلزم _هملا للجو

 ةتئانلا هنالا ىدتشلاب

 ةينصعملا و ةعاطلا ىلع

 هيلع ىدان دقو ناب كعلا

 لاءفالا ف لاقي ذا كباصأام

 اقتلخ هللا نم كانك دعا

 ةح مطنوكيىئافاداحاو
 نم) زييك اديهشو كلذف
 (هللاعاطأدقف لوسرلا مطب

 انعالا ىمهنيالو يالدنال
 تناكفهنعىهنودب هللا ىمأأ| ف

 هيهاونوه يصاو أ ىفهتءاط
 نع(ىلوت نمو هلل ةعاط

 اف )ه_:عضرءافةعاطلا

 (اظيفح مهياع كاناسرأ
 مطاع أ هيلع ظفحت
 مهبقاعتو اهيلعموبساحنو

 لو-ةيو (نول اوقءو)

 شل مت سعأ اذا نوقفانملا
 فود ادةممربخ (ةعاط)

 ة_عاطانن أوان سعأىأ

 نم) اوجرخ (اوزرباذاف)
 (مهنم ةفئاطتم ك دنع

 ندم و-هف ىو-سوروز
 مالا ءاضقدنال ةنوتيبلا

 تاوبأ نموأ ل دالإب هريب دنو
 اهربدن رعاشلا نال رعثلا

 ةزح ماغدالاب وامعوس و

 (لوقت ىذلاريغ) ورمعوبأو
 نولوقياع نوةفانيامناوةءاطلاال نايصعلاو لوب ةلاالدرلا اونطب أمهنالةعاطلا نمت نمضاءوتلاقام فالخو اهب ت مأامو تافام فالخ

 نورهظي و



 فيكف ليلقوهفلاوزلا فرمث ىلءناك اذاربئكتلاو متادريثك ةرخآلا عاتمولئاز ليلقاين دلا عام( ىتنا ناريخرسآلاو للقاين دلا عامم

 (اليتف نوماظتالو) لئازلا ليلقلا

 رب_خأ م ىلعوةزجو ىكم
 نم ىحئنبالرذ_هانأ

 اونوكستانأ)هلوقب ردقلا

 ةدئازام (توملا < كردي

 نبأ طرمثلا ىنعمديكوتل

 (جدرب ف منكواو)
 (ةديشم) روصقوأنود>

 (ةنسح مهصتنا او) ةعف م

 ءاخرو بصخ نم ةمعت

 (هللا دنع نمةذهاولوق.)

 مهبصت ناو )هللا ىلا هوبسن

 ذدشو طحق نمةيلب (ةئدس

 (كدن- نم هذهاولوقي)

 هذهاولاقو كيلا اهوفاضأ
 تناك امو كد_--:ءنم

 نا كلذو كمؤشبالا
 اذا اوناكدوبملاو ني ةفانملا

 ىلاعت للا او در يخ مهءاصأ

 هوبسن هوركم مها اصالذاو

 مسوهيلع هللا لص دخت ىلا
 هلوقب ىل فت هللا مهم .نكف

 (للا 0 لف)

 ىأ فوذح هيلا فاضملاو

 طبي وهف كلذ لك
 اف) اهضبقيو قازرالا

 نوداك-.الموقلاءالؤط
 نومهشي (نوهقفي
 هللان|نوماعيف (اميدح)

 لكو ضباقلا طسابلا وه
 مث ةمكح نءرداص كلذ

 ناسنااب (كباصأ )لاق

 جاجزلا لاقو اماعااطخ
 مالسلا هيلعىبنلاهب بطاخنا

 (ةنسح ن.) هريغدارملاو
 ةيلي ن( ةئيس نم كباصأاموإ)انانتماوهنمالضفن ( هللا نغ) ناسحاو ةمعن نم

 ءايلإب وهنعاويغ رئالذ لتفاا قاشم ىلع ؟روجأ نمئثىدأنودةننالو (:0:)

 ىنعب(ةرخآلاو) رئاز اا اا ات الا واختم نا ىنعب .(ليلقا.:دلا عاتم) قحاب مه لق

 ىا (اليتف نوءاظنالو ) |وهيلع هللا لص لوسرلا ةيصعمو كك هلا ىتناىنعب( ىتنا ناريخ) ةرخالا باوبو أ

 ايندلاام ملسو هيلعلل ا ىبصةنلا ل اوسرلاقلاقدادش نيدروتسملا نع(م) ليتفردق؟ر وج أ نم نوصقننالو |

 | لجوزءهلوق © عجرتمب رظنيلف ملا ف ةبابساب ىنعي راشأو»ذههعبص أ كدحأ لعام لثمالا ةرشآلا ف |
 درفاواتةامواوتامامان دن ءاوداكو ا دح أ ىل:ةىفاولاق نيذلا نيقفانملا ف تازن ( توما < كردباونوكت اهنيأ)

 اهتأىلاءتهلو#ب مويلعهللادرفلاتقتاانياعتبةك ملانب راولاق نيذلا ف تازن لديقوةالاهذوم مهيلعللا

 توملا نمط دبالناكاذاو توملا نم م ص الخال هنأ ىلاعت نيبف توملامبلزخي ىنعي توملا مكر دياونوكت

 ةرخآلاةداعسهب لصحتومداهملا نال شارفلا ىبعتوملا نه لضف ًاهئادع ا داهجو هللا لمبس ىف لقا ناك

 مالك فى جوربلا (ةديشم جورب ىف مك: :كواو) هلوقب , ئشهمل ىجنيالهناو توملا نم مهديالدنا ىلاهت نيب مث

 ةنسح مهمصت ناو) صه اوهو ديشلاب ةيلطملا ىهليقوةلوطملاةعوفرملاة د تملا وعالقلاو نوص+ابرعلا

 مدقم دمع :وقازراوريختاذت ناك ةنيدملان|كالذو دوهملاو نيقفان ا فتازن (هللا دنع نمهذهاولوقي

 نوقفانملالاقف كاسمالا ضعب مهنعهنلا كسمأ دوما ادانعو نيقفانا ا قافن رهظاماف لسو هلع هللا ىلص ىب الا

 ناوى اعتهنلا لامتف هباحص او ل-جرلا اذهانياعمدق ذنمانعرا صو انرامث ىف صقنا| فرءنانلزامدوهملاو

 نم ىنعبهللا د_دع ن.هذهاواوقي رعسلا ف صخر وراْعلا ف بص ىأةنسح دوويلاو نيقفا:لا ىنعإ مهبصت

 د# مؤش نم ىنعي (كدنعنمهذهاولوقي) رعسلا فءالغوراملا ىف بدج ىأ (ةئيس مهمصت ناو ) هللا لبق
 ك دنع نه ىنهمو دحأ مونة زطاورتقلاةئيسااب وردب مونةمينغااورفظلا ةنسحل ايدارمالمقو هباحصأو

 دمايمط لق ىأ (لق) ةصاخ نيقفانملا نءارابخا اذهن وك لوقلا اذه ىلعف د ايهيلعانتلج ىذلا تنأ

 0 ّ + لا يسم 0 30 0

 0 لالا را 0ث 0 نوداكيال) 0

 كيل ء هللا لف ع ند ىلع ( هللا نف ) ةمعنوريخ نم ىنعي (ةنسح نم كباصألم) كلان وف# اهرشواهربخ

 ىنعي (كسفن نغ) ىذأو ةقش مومو ركموة دش نم ىن»» (ةئيش نم كب اصأامو) كيلا هنماناس> اهي لكدفت

 هناهدحنالوق مالكسا اذمبطاخلا فو هن كلذ ت بج وتسا كلسفأ هتبستك اننذب و كلسفن لبق نذ

 ةمالا نمهري_غهبدارملاو مل سو هيا عهنلا ىل ص ىبنال ب اظخ هنا ىفاثلاو او نأ اسنالااهمأ كباصأام هرب دقتو ماع

 نيح نع همدع دقو رات امو هين ذ نم مدقتامهلرفغدق لجوز ع هللانالءىرب لسوهيلعهللا لص ىننلاو

 ىبنلااهبأاي ل جوزءهوق هريغساطخلا | ذهمدارملا نا ىلع لدب و تومي ىتح ل قم ساامف موصعم ذ ةثعبلا

 كب ذاةبوقعيأ كسةن نفهوق ىنعفءاسنلا متقلطاذاهلوقب كل عج مه دحوهبطاخ ءاس فلا متقلطاذا

 عا نم كباصأامو هيلع كناعأوهل كاده هللافري_خ ن 4 كناضاام ىلع لالاقوةداتق لقا ذك دَآ نبااب

 مم ةرع ةئدسا هللا ىنناولاقو هب ]21 1/3 رحل وات فو تذل كلا بوتتع كر ذيفههركت

 ةنسحةبآلا نمدارملا سل هنالاهم مط قلعتمالو ك- سفن نو ةئيس نم مكباص ا اموهلوقب ناسالا ل اهمسنو

 ةبالاوذ_هىفةئدسلاو ةن_سملا نمدارملا لب ىصاعملا لعف نمةمستكسملا ةئيسلاالو تاعاطلا نم بسكتلا

 امناو ىنباصأ ةيصعملاو ةعاطلا ىف لاقيالهنالدبعلا ل_عف نم سيل كلذو نحملاو عنلا نمناسنالا ببصيام
 :مهنءاجاذافىلاءتهلوقك وهفاباقعالو اباوث هيلعرك ذي لهنأ ليلدب ىنباصأ نحن اورعنلا فلاقي واهتبص ألاقي

 ةئسملا

 ميدي كبسك امفةبيصم نمكباصأامو كادي ت بسك اهف ىأ ك دنع نف( كسسفن نخ) ةببصمو



 ىطعاف اهاهأ ىلاد“ بمدنأالاةْب رقلل فصوملا الا (اهلهأملاظلا) ةكم ىنع 6 رقلاهذه نمانجرخأ ا: رنولوشب نبذلا) نادلولاو ءاسنلا

 امنة دوا :(ايلو كن دل نما :!لعجاو) اهاهأ لظ ىت ٍجا١ةب رقااهذه نملوقةناكلهالاىلاهدانسالرك ذواهتفصهنالةب ر ةلابارعا

 قب وةنيدملا ىلا جو رخل مهضءبل هللا رمسف هنورمعنخ سي وصال( ابهللا نو ءدباون اكمهيلعانريصني (اريصن كندل نمانل لعجاو)انئادعأ ن.

 دم جراد ورصنلا ىوقأ امهرصتوىلو تلا نسحأ م الو رذلا يل دجشوهورصانو لوري هندل نم ملا لج -حتتفلا ىلإ م عضعب *

 ند «فرعضلا رصتن ناك ام_ممعءهللاى ةرسامعنءالاقاودار 15 ةرصن :لاوةيالولاه:ماوأ مس 5

 5 نول: م ١ مهنا لاذ :مؤوااهنلا غرم هماظلا نم

 مهسفن اهله لاظلا ىنعي (اهلهأ مل ظلا) ةكمىنعي (ةب رقلاهذه نمانجرخأ انب رنول !وقي نبذلا) ريغصا!ىصلا

 ةكم نم ةرحطا نم نوكرشملا مهعنما ل نيفعذت لانا كلذو ملظع مظل كرسثل ناىلاعتهلوقل كرششل

 اذل ىل_عج ءجاو) ك كاباهلد أ لاظلاةكمىنعيةب ةلادذه ٠ نءانجرخأانب راولاةف لجو زءةلا اوعد ةئردملا 1

 باحت_بافودعلا نم امنع: :ع وانرمعني ىنعي (اريصن كن دل ن ماما لعج اوان سعأ ىلي ايلو ىنعي (ايلو كندلن

 مهرمدتو مه سمأ كوتف سو هيلع هللا لب صد وهورصانريخو كوربخ هندل نم ممل لعجو ا

 مهؤادع أو .هرصانو مها اووهق هللا لمس ىف

 ناطيشلا ليبسف نولت اهب

 ناطيسشلاالامط ىلوالف

 نولتاقياونما نيذلا)هلوقب
 اورفك ن يذلاو هللا ليبس ىف

 ليبس ىف نولتاقي

 ناطيشلا ىأ (توغاطلا
 هذس ةرشع نام نا ناكوديسأ ن.داتع عوج: لع لمع تاوةكف حتتف موب نيكرم هما ىدي نم مهدقن :ةساأو

 قفنولتاقيا اوم نبذلا) ل «فيعضالذخاب و نيااظأ| ىلع نيمولظاارم تهد ناكف

 (توغاطلا ليبس ىف نولت اه ءاورفك نينلاو زاك سا ::اوهتماكء ال عاو هللا ةعاط ىف ىنعي (ّتالب 5

 (ناطيشلاءايلوأ اواتاقف)

 37 ن) رافكلا ىأ

 هسواسو ىأ (ناطيشلا

 داسف قرعسلا دبكلا ليقو مهوددو“ و ناطي_كابزح نونمؤملااهمأ اولد اقف ى' أ(ناطيشا اعا. ا اولت اقف ) ناطيشلا ةعاط ىف ىنعي

 لام الإ 5 ىلع لاحلا داك امدديكب ىن :ءعب ولايتحالا :هج ىلءداسفلا ىف ى_سااديكلا (افيعض ناكناطمث سل كك 5 نا) رافكلا

 1 هيج ع 6 . ١ ع .-

 رورغهنال(افيعذ ناك ) ىارادر و هي ةناوز فاران هاولكر ل ا ماس 00 : ةكتناللا ارامل افكءااهءامأ الذخ هىالاةمرعضدهن كر افكلا ةعامنأواةقد وحك * مهن نختم وما

 افيعضهلوقىف ناك لاخداوهب زحو ناطيشلاءايلوأ ىلعدب زحوةللاءايلوالرم هنااناكوردب مويبتازن دق

 ةدلدقلا اوميقأو .ديأ اوفكمطليقنبذلا ىلارتلا) لجوزءهلوق ُ ناطسشلابك تعض

 نب. ةمادقو ىدنكلادوسالا نبدادقااو ىرهزلا ف وعن نجرلا دبع ىفتازن ىلكاا لاق (ةاكزلا اوناو

 نمنوقلي اوناك ل- سو هيلع هللا ىل ص ىننلا باحصأ ن .ةءاجبو صاقد نأ نيدعسو سطل

 انوذ ادق مناف مهاتقىف وتلا اوناك_هاوزجاهب نأ ل_بةةكمب اريذكى دأ نيكرشملا

 ىنعيةاكزل اون اوةالصلا اوميقأو ,طاتقب ىموأ ىئاف كي دياوفك ملسو يلع هللا ىلههللالوسر مطلاقف
 ةالصاا ضرف نا ىلع ليلدهيفو ةأك زلاو ةالصاا نم يلع ضرتفااماودأو مطادق نع يدب اوفك مطل يق

 هديكوألوط#ىلا ليال

 فرعض هللارصن ةإب اقم ىف

 نيفوفكم نوماسملا ناك

 رافكلا عم لاتقلا نع

 نو:عاوناكو ةكعاومادام

 لزتفهيف مه نذؤب.نأ

 هلا لارا
 0 جور اباو رعأ نيكرمثملاداهج مهيلع ضرف ىأ (لاتقلا مهماع ب ”كاساف) داهملا ضرف لمة ناك اك زلاو

 ةالصلا | هيقأو) 0 (ساناا نودحي) داهجلا هيلع ضرغب نا اولاس نينلا و مةعاج اذا ىنعي (مسنم قيرفاذا) رك لا
 انيراولاقو) ةيشدخ دشأو ىن-عي واولا ىنهع 0 (ةيدخ دشأوأتاةيشك ) ةكم قرض نوفا 5 وم

 انتكرالم نع 0 رقلحأ ىلا انترخأالول) داهجلا انيادتضرفمىنعي (لاثقلاانيلعتبتك مل

 قياياللوقلا اذ_هنال نوقفانملا مهلوق' :ااذ_ط نولث.ةاو اان 8 ا؛بتو؛ىتحلاتقلا انيلع ضرفتملو

 ىأ(ق)لوقلااذه نما 0 رافوخ كلذاولاقا 'و نينمؤم لا ضءبهلاق ليقو نيئمؤملاب

 بتك امافةاك زلااونآو

 ضرف ىأ(لاتقلا ميهبلع

 مهتم قي رفاذا) ةنيدللاب
 (هللاةيشكك سانلا نوشخح

 ياا يع ل ب

 اكل طلح حساس سما درعا المصل "د 0100757707 ا اج 1 سو رحال تيتا: ىلا 174-11

 نمافوخو حاورالاب راطخ ا ا نعاروفن نكللوهنع ةبغرالو نيردلا ىفاك-ثال ساب مهيلعةلنا لزخ نأن ,وفاح اكرافكلام اتاني نأ نوفاح

 فوخ هيفام ةهارك ىلءلوبجءرم افا اداق< عاد ىمأأو هللا ك- + ةهارك مهنم كلذ نأال عب طةيشخهدهةللاهحرزوص:مون أخيشلا لاقتولا

 ىأهنلا ةيشخ لم سانلا نوشح ىأن وش ف ريمضاا نءلاحلا ىلع بصالاهإ<و لوع غ1 ىلاردصملا ةفاضا نمهنل ا ةيشوابلاغهك اله
 سانلا مهتيشخ تلق نا ىأريب ,ختالوأو هللا ةيشخ لهأ ن ءةيسخدشأو |ىألاخلاىلد فوطع هود( .ثخ دشأوأ) هللا ةيشخ لهال نيوبشم

 لجأ ىلا انتو الوللاتت |!:ياعتيتك ملانب راولاقو) ةداي زواهلثم مطلص>هنالسبصم تناف دش هنا تلق ناو بيصمتنافهنلا ة شاك
 مس ءاليادب همك ضارتعاال مه لعلاتفلا شرف يكل ادعو علا :ةتوملا ىلا انا ءااله ب 0

 لق)هوقباوبيج أل بلاؤسلا اذه ىلعاوخب وب



 مياص أ نألو)ا مهباصأل ملثم قيبصيفا ارضأح (1 ديبي مهعم نك مذا ىلعّتا منأدق) عيطبملا(لاق) ب زهوأل دق (ةبيصم كتبا ناف)
 فود اهمساوةإيقثلا نمةففخم (ناك ) ةبوئللابلطالةمينغلا نم هتافام ىلعافهلتم عيطبملا| ذه ( ناوقيا) ةمينغ وأتف( هللا نملضف

 (مهع.تاكىتيلاي) وهوهلوعفم نيب و ناوقيلوهو لعفلا نب ضارتعا ىهو (ةدوم+ ديب وك ندب ) صفحو ىمءاتلإبو ( نكي م) هناكىأ
 بصذلاب (زوفاف) نطابلا لا هلا,طنوغبياوناكن اور هاظلا ىف ني:مؤملانوداوب اوناكنيقفانملا نالة داو. ءمدلم دقت م ناك ىنعملاو

 ةايلا)ن وعد (نورششينيذلاةلن|ليبس ف لتاقيافارفاواظحةمينغ لانه (8عه1) ذك اف(امظعازوف) ىنْعلا باوج هنال

 ا ل ]ا (ةرحألاب ايدلا ةايحلا)
 نيذلا نونمؤملا دارملاو

 ةلجآلا ةادحلا نوبحتس

 اهنولديتسي و ةلجاعلا ىلع
 تض ىم نب ذل! دص نا ىأاوم

 لتقىأ (ةبيصمك<تباصأناف) نيقفانملا سر ناكو قفانملالواس نبىبأنبهللادبعوهو دايلا نع

 (ًادرهش) نينمؤالا عم ىنع: ( مهعم نك ألذا) دوعق اب ىنعب ( ىلعةللا معن أدق ) قف انملا'ذه ىنعي (لاق) ةم زهو
 اذهىنعي (ةنآوقيل) ةنينغوحتف ىأ (هللانملضف ؟باص أ, نئاوإ) مهءاصأ ام ىنريصيف ةعقولاريضاح ىنعي
 كني دلهأ نم سيل هناكىنمملاونيدلا ىفةدوموةفرعمىأ (ةدومهنبب وشي نكست )ناك ) قفاذمل
 اهيف منغىتلا ةوزغلاكالتىف (مهعم تنك ىتيلاي) رهاظلا ف ني_:مّوملان وداوباوناك نيقفانلا نا كلذو

 ( هللا ليبس ىف لئاقياف) لجوزعهلوق يه ةميدغلا نمار فاوابيصن ذخ اذ ىأ (اهظعازوفٌروفاف) نونمؤل نعمهتاين تفعضو .همولق 5 : 3 3 : 0 0 - * أمن تفعس 0: :
 ىنيصاخلا نينمؤملل باطخوهليقوهللال يبس ىفلئاقياو نامءالاصلخ. لف ىأقفانمال باط>اذه نوّاثلا لئتاقيلف لاتقل

 تعب ىنعي تي رشلاقينوعبب ىأ (ةرخ ًالاباين دلاةايمللا نورسشي نيذلا) هلال يمس ف نونمؤملا لتاقيلف
 باوثب ايندلا ىفمهتايحنوعيبي نيذلاني رفاكسلا نونمؤلالتاقيلف ىنعلاو ضوعب ضوعلادبتساهنال || نودتشينيدلا نونفانملا
 نوءيبي نيذلانومؤملاهللا ليبسلئاةافءانعمل يقوةعاطلاوناميالالهالاهبفهلل' دعوامو ةرخآلا || اوظعوةرخالإبايندلا ةايحلا
 دهشتسف ىأ (لقُيف هللا ليبس ىلئاقي نم 9 ةيناغلاا رن دلا ىلعاوماوثوةرخآلا نوراتخم واين دلاةايلا قافناا نم مهءاماوريغي نب

 هينؤنرةظااوأةداهشلا نيت احلا الك ىفىنعي (هينؤن فوف) رافكسلا نم هودعب رفا, ىنعي (بلغي وأ) || هلوسروهللبنائالا اوصلخيو

 ملسوهياعهللا ىصةللالوسرلاةلاق ةربرهىبأن ع (ق) ارفاو اباوثىنعي (ايظعارجأ) امهيف || هللا ليبسفف اودهاجيو
 هلخدأن | نماض ىلءوهف ىلسرب ني دصتو ىف ن'عاو ىليمس ىفداهجالا هجر خال هايبس ىف جرخ نا هللا نمضت || لاقي نمو) هداهج قح
 مكلامو) لجوزعهل و ملسم ظفاةميدغ وأرجأ نءلانامالئانهنمج رخىذلاهنكسمىلاهءجارأوأ نا || باغيو أل ّتقيف هللا ليبس ىف

 نيفعضت#لا نين ملاذا ق:ةسالوإ يس ىفداهجلا ىلع هللا نم ضح اذه نورسفملا لاق (هللا ل يبس ىفنولناقتال || (ابظعارجأ هينؤن فوسف

 نيفعضتسملا لاح غلب دقوداولاكرتىف كل ذعالىنءملاو ب جاوداهجلانا ىلع يلد هيؤورافكسلا ىدبأن م || ليبس ل ئاقملاهللا دعو
 اموقنأدي رب سابعنبالاق (ناداولاوءانلا,لاجرلا نم نيفءضتملاو) ىذالاو فءضاا نم غلبام || هب اروفظم وأ ارفاظ هللا
 ناكوادبدث ىذأ نيكرشملا ن«ن وقلي ةكعءالؤ »ناك ل_.ةواوبذعواوسيأ اوفعضتسانيئمؤملا نم | ىلع ميظعلا رجالا ءاتبا

 مومهيديأ ىفنيفعضت_سماوناكو مط ىذالابمهنيد نع نينمؤملا نماموقاو:ةفينا اودهتجا دقدكم لهأ || هتلانيدزازعا ىف هداهتجا

 قوهتلا ليبسىف نولتاقتال كلا وةنآلا ىنعمنوكي ١ ذه ىلعف نيكرششملا نما هن وحن ةوق ةكف مط نكي | ىريخو دتبم (مكلامو)
 نبانع (خ) مهنعىذالا فرسسدارملانال نيفعضت ملا نعود انعم سابع نب !لاقو نيفغضتملا صالخ ىننلا ىف ماهفتسالا اذهو
 قونيفعضت_ىملا نم ىأوانأ تنك لاقي الا نينفعضت ا اوهللا ليمس ىف نولئاقنآل ملام وهلوق ىف سايع فرعا يالا ل

 رذع نم موانأتنكلاقنادلولاوءافلاو لاجرلا ن٠ نيفءْضتسملاالا سامع نب الت لاق ةكيل ءىأ نباةءاور

 دارلاونورتشي ون وصلخلا

 0 : ا ا 1 0 نولتاقتال) راكتالل تابثالا
 نيفعذتسملاو ىنغم نوكي سابع نبا ثيدح نءةيناثلاةباورلاهذه ىلعفءاسنلا نم ىاونادلولا نان |هلبأ لماعلاو لاح(هنلا ليبس ىف

 وهوديأآو عج نادلولاو لاتقتلا كرب ىفهلارذ_عنمممهنافنادلولاوءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملاالا لوقت اكرارقتسالا اهيف

 ىباا ليبس ىلع طعلايرورجم ( نيفعضت لاو« يعاود ترهظدقو لاتقلا نيكراتكل ئثىأ و ىنملاوامئاق كلام

 ن٠ ني ةءضتسملا صال_> هلل !ليبس نم صتخاو ىاذتم صاصتخالا ىلع بوصنموأ نيفعضّْ لا صال_خ ىفوهللاليبس فىأ هنا

 ةك<اوما_سأ نيذلامهنوفةعضت لاو هصخ ا وريم ملفعأ نمرافكلا ىدبأ نه نيالا صال_خوريخ لكى ماعهللا لبس نال نيفعضتنلا
 نادل اولاركذ(نادلول'وءاسنلاو لاجرلا نمد دشااىذالا مهنمن وقلب ني ةءذةسم نيل دسم .ه .رهظأ نيباوةبفةرحطا نعن وكر رشم ا مهدصو

 مهتاعد ىف مهنا بص نوكر شبل اوناكنيفعضت_.لانال اومهتاهمأ اد مهاب الام اغرا نيمغاكملا اريغنادلولا مهاذا غلب ثيح مهماظ طا رفاباليحست

 نم نيفعضت ىلا نم ى وانت نك امهنعهئلا ىضر سابع نا نعو مالسلا هيلع سنوي موق ل ءفاكاوبن ذي نبذلا مهراغص ءاعدبهللا ةمحرلالا:تسا



 هشيئايبسفن ننس ييجي سلا

 هلعفب هلوق قد_صيىذلاوأة.بقارلاب هنطابوةل ماعلا هرهاظ قدص ىف غلامملا قي د_ضااو ءايبنالا ةباصص ل_ضافاك (نيقيدصلاو نييبنلا نم

 نسحأاموىأ (اقيفر كئلوأ نس و) مطامعأ تنسح ومطاوح أت حلص نمو (نيحلاصااو) هللا لمس او دهشتسا نيذلاو (ءادهشلاو)

 لزئاف كارث فيكف كنم لفسأ نحنو ىلءا|اتاجردلا ىف هللالوسرابتن أ و لالا نوك ف .ك لاق ملسوهيلغ

 فلوسرلا عطب وىالوسرلاو ىهاونلا باذتجاو ضئارفلاءادأ ىف ىنعي هللا عطي نموةبآلا هده ىلاعت هللا

 ةرخآلا ىفةنجلا لوخ دب وايندلا ف ق.فوتلاو ةبادطاب ىنعي مهملعةللا منأن يذلا عم كلو اف اهنس ىتلا نخ_بلا

 (نيقب دصلاو) لوذفملاو لضافا| نيب ةجردلا ىفةب وتلا ىضتقدب كلذن الة نا ىفمهنج .ردز نونوكبيب

 مهحهانم ىلع مهوعبتا نيذلا ل_سرلا عابت أ ,هنوقيدصل اوقدصلا نم ليعف قد_دااريثكلا قيد_.صلا

 نيقيدصاايدارملاو كش ه_فهطأ 0 نيدلال كب ئدص ئدلاوع ىيدلاليدو باتل عل

 هذه نم قيدصلاب ىمس ىذلاوههنافرككىباك لسوهياعنناىلدةللالوسر باصص أ لضافأةبآلاه نه ىف

 موباو دهشتسا نيذلا مه ليقر هللا ليبس ىفاو دهشتسا نيذلا مه ءادهشلاو) لسرلا عابتا لضف أ وهو هيلا

 باوصمداقتعا نم ادلا ليقوربخلا فهتين العوهتري رست وتسا ىذلاوهوطاص عج ( نيماصااو) دحأ

 رم ءادهشلاب وركب وبأن يقي دصااب و ل_سو هيلع هللا ىلصدت انه نايم: ايدارملا ليقو ةعاطو ةن-س ىف هل .عو

 نوقيدصااو نو.دنل |مهومهملاراشملا ىنعي (ك-كوأن سحو) ةءاضضلارئاس نال اصاب و لعو نايَعَو

 بحاصلا ق.ةرلاو ةنلا ىف ىنعي (اقيفر) كئاوأ نسحأ امو لاقهناكب كدا ىنعمهيفو نوم اصااوءا دهشلاو

 عجل اودحاولا نعد ربعن برءلا نال عا ةفصوهو قفرلا دحوااوهتيحصب وهب كق'فترال اةيفر ىمس

 لسو هيل - هللا ىلد ىنلالاسالجر نا سن أن ع قر اقيؤركئاوانمد>او لك نس>وهاذعم ل-ِقو

 تببحأ نم عمتن ل اقتف هلوسر وهلا ب>/ىنأالا ئثاللاقاط تددعأ ايو لاق ةعاسلا ىتملاّتف ةعاسلا نع

 بح/ًااناف سن لاق تدب> أ نم عمتنأ مسوهيلعقللا ىل_دىنلا لوقباح .رؤد_ثأ ئثبانحرفاف سنألاق

 هلوقو ف مهام لمعأ /ناومهاباىحمهعم نوك أن اوجرأدر وركب ابأو مسوهيلعةنلا ىلصوبتلا
 نيعرطملاهللا ىطع أ ىذلا ىندي (هللا نملضفلا) تاوثلا صو نمهرك ذمدقامىلاةراشا (كلذ) ىلاعت

 مهقفوي وهف هدارعب |ماعهللإب ىكوهانع٠ليقوهعاطأ نم ءازح ىنعي (اياع هاب ىئكو) ميظعلار جالا نم

 دل و هتجروىلاعت هللا لطف اهولاناجتل لب دالي لل لدية وهل

 مة االواولاق ةنهلاهل ع م:مادح الخ دب نار سوهيلعهنلاىبدهنلالوسرلاقلاقةرب رهئى !نعىورام

 اهأن) لجوزءهلوقدو< ل -!و ىراخبلا ظف ةحرو لضفب ه:م هللا دمعت ناالاانأ الو لاقةللالوسراب

 نمهونكالو ودع نماوز رتحاواورذ>| ىنعملاو فوخ نمزارتحارذحلا (مرذحاوذاونمآن يذلا

 ارذ- السلا ىمسامناو كو دعلاتقا تدع وكحالسا وذخ ىنعيح السلا انهرذحلابدارملا ل يقو م؟سفنأ

 0 عفن افا ؟ثكرودقملا ناك اذالوةين أ لئاقاوكود_عاورذحاهانعمل-هقورذح و قتهبنال

 (تا.ئاورفناف) هردقو هللاءاضق نمر ذل اذخاب ىصالا ناكهر دقو هللا ءاضقب لكلا ناك ام هباب هذع باوجلاف

 ىلصمكيبن عم كاك !ءيجاوجرشاوأ ىنءي (اعيجاورفناوأ ) ةب رسس دب ةب رس نيقر فتمايارس اوجرخا ىأ

 ناقاثثماو نرتب نا مك:مناو ىنء اون 'ءالا ةقرة> ىفالمالسال ةلكراهظاو بسنلاو ةيسنجلا فناعإالا

 نما 7 (نزاخإا 2807 )

 هتفدلضفلاوأ (هللا نمل ضفلا) هربخ )١+*5( أدتبم (كلذ) هيف عجل اودحاولاءاوتساىف طيلخلاو قيدصااكو هواة يفر كئلوأ
 يستسلم ل

 ناىنعملاو هرب هللا نمد

 رجالا ن«نوعيطملا ىطعأام

 مويلع عنملا ةقفا صو ميظعلا

 مده ل_طفت هنال هللا نم

 لضف نأ دارأوأ مهباع

 1 ابك
 لطفلا لهأوه نع وهدابعب

 لعفيام ناىلعةبآلاتادو
 هنم ل_كفوهف هدابعلةللا

 هلزتعملا هلوتيام فالخ

 اودخ اونمآنيذلا اهبأب)

 رذحلاو رذملا ( مرد

 امهوزرحتلا وهو ىنعع

 كا لاقي الاب الك

 نمزرتحاوظقيتاذاهرذح
 رذحلال عج هناكفوخملا
 مصعب وهسفناهب قىلاةثلا

 اور ذ_>!ىنعملاوهحوراهم

 ودعل ىلا اوجرخاف(تابث

 اورفناوأ) هبناه دحاو

 عجلا نالمالسلاهياعىنلا
 دقعلاو ميال عمسا !نودب

 وأ مظتنيال ةطساولا نودب

 ريفنلا عيملاذا تايئاورفنا

 ربفنلامعاذا اع .جاورفناوأ

 ىاهئلزنعءادتبالل( ناوك:منا اد) ىف ماللاراعيجاذكولاحتايئو

 عجارلاريمضااو نمةل هباوجو مسقلاو نطيل هللا مسقأ نا عكنم ناوهريدذ: فود مسق باوج ( ناطبيل) ىفوةلوصو نموروفغا للا نا
 باطخلاو ءابلابىد_هتيف كب ؤطبام لاقي ورخأت ىأ أطبأ ىنءع ؤطب وداهملا نع نلفةكيلو ناقاثتياىأ نأ _طبيل ىف نكستساام هيلااهنم

 ىمالارهظب ىنح اونأت مكسفن أنواتفت /نولوقي نيقفانملا !ءاملا نودره اظاا ىف ىأ م :مهلوقو ملسوهياعفللا ىلصةلنالوسرركسءا



 ىتحه صأ نم قيضف كاشلا نالاك_ثوأ كممكح نم مهرودص قيضتالىأ (تيضفا ه(:٠٠) اقيض (اجرح مهسفن او دحالمث)

 اوماسي و) نيقيلاهلحولي
 كئاضقلاو داتن.و (ايلست

 هلهسفن |سهتقيقحو ادايقنا

 هلةمللاساهلعح ىأ اهماسأو

 ردم املسو ةملاخ ىأ

 ةلزخع لعفلل دك ؤم

 اوداقمي وليقهناكه رب ركن

 ةهيشالادامقنا كمكحل

 م-هئطاب و مهرهاظب هيف

 نينمؤماونوك ال ىنعملاو
 كتئاضقو كمكعاوضرب ىت-

 ىلء(مهءاعاشتك انأواو)

 انبتكمقوولو ىأ !نيقفانملا

 ىهنا(اولتقانأ) موملع

 اوضرعت ىأ(مكسفن أ ةرسسفملا

 انيجوأولووأ داهجلابل تقال

 ىلءانبجوأام لش مهياع

 مهلتف نم ليئارسا ىن

 ل اوجرخاوأ) مهسفنأ

 (هواعفام) ةرحطإب ( مرايد

 ددريمض ءاطاو ,هقامل
 وهو نيالعفلاا ىردصم

 ريمضوأ جورخلاب وأ ل تقلا
 اتدتك ةلالدإ ثوتكملا

 اليلق (مونمليلقالا) هيلع
 ءانئدسالا ىلع ىاش

 نملدبلا ىلعع رلاو

 اواعق ,.موأو) ا

 عابتا نم (هبنوظءوبام
 مالسلا«يلعةللالو سر
 ناكل)همك-هل دايقنالاو

 دشأو) نيرادلا ف(مطاربخ

 نعدعب أو مهناعال ( اتيبشت
 (اذاو) هيف بارطضالا

 هناكردقم لاوس باوج

 222 سر عرق ًاندل نم مهانبن ل )اوتبثولاذاو ليقف تبثتلا دعب مط ن وكي اذامو لق

 انلعفذ فن ًااولثقافلاقف هنمةب وتلا ىلا ىمو.اعدف ىع .و«ةايح ىفةيمابنذاتبن ذأ د قل هللا ما دموي ىذقب

 ىنم)-ءيلهتلا نا هتلاوامأ سامث نب سيق نبتب اثلا-ةفانع ىضر ىتحانب رةعاط ىفافلأ نيعب_سانالتق غلبف
 ىدووبلاو قفانملار كب ىفةبآل هذه تازن ىعشلاو دها#لاقر تاءفل ىسفن لّفأ نا دم ىنىم أولو قدصلا

 ىلعف كب روفءانءمكب روالفاهلبقا ةاهمَةنألا نوكت لوقلا اذه ىلعءو توغاطلا ىل امعتخا نيذللا

 نومجزياكسمالا سيل لاق هناك قبس مالك-ادرالن ال قو مسقلا ىن-همديك أتاةديزمال نوكن ذه
 ايف كومكحي ىتح نونمؤيالكب روالف ىلا عت لاقف مسقلاف:أتسامكمكح نوفل اخي مهواونءآمسهنا
 ىهرجاشلاقيمماعستااايف ليقوهمكح مهاع لكشأو رومالا نمهيفاوفلت|اميف ىنعي مهدي رحش

 اودحالم) طاتخاو ضعب ىفهضعب لخداذا مالك !ارحشو طالتخالاو ل+ادتلاهلصأو هيف هعزاناذا مالا

 00 كئاضقباوذرب لب تيطفامفاكش ليقو تدضقامتاقيذ ىنعي (تيضقام اجرح مهسفنأ 1ىف

 ةاوعزان:اماوماسه انعم ليقو كىمأنمئنف كنوضراعيالوادايفت ١: كىمالاوداقن : وىنعل (أبلست

 0 وعي مهيلع ىف ريمضلا مهيلءانبجو أ وانضرف ىأ (مهياعانبتك انأ ًاواد) لجوزعهلوق ُه كمكحل

 ( كر ايد نماوجرخاوأ كسفنأأ اولتقا نا هريغو ىففانلا هيف لخ ديف ةفاكلا ىلع ريمضلا دوعي ل قو نيقفانملا
 ليلقلاالاهلهفيمهانعم ( مهنمليلقالاهواءذام) رصم نمج ورخلاولتقلا ليئارساىنب ىلعانبتك اكىنعي

 جورخلاورقااانياعهنلا بتكدقلهنلاو لاق دورملا نمالجر نا كلذو سام * نب سدق نب تب اث ىف تازن مهنم

 ةبالاهذهتلزناملليقو هللا ىن :ةساىذلا ليلقلا نموهوانلعفل كلذانياعهنلاس تكول هللاو تب اثلا ةفانلعفف

 نبذلا ليلقلا مهو )سو هيلع نا بص هللا لوسر باد أ نم سانو دوع_سم نبا ورساي نإ رامعو رمتلاق

 الاجرلىتمأ نم نالاقف لو هيلعهتلا ىبصىنلا كلذ غلبفانافاع ىذلا هنن دو اوانل فلان يمأول هتناوةننا مهركذ

 هواعفام ىنءملاق نيقفانلاىلادوعي مهياعوف ريمضلا نالاق نمو ىساورلا لابجلا نم تنن أ مهب واقىفنامالا

 ولو همكحباضرلاو ٍلسو هيل عهنلا لص لوسرلاةعاطالا مهيلعانبتك امنا ىنعملاوةعمسوءاب رىنعي مهنءىلبلقالا

 بصنلاب مهئماليلقالا“ىرقو مهنمريس رفنالاهلعف ناك ام نطولاورودلا نم جورهلا اولّدقلا مويلعانبتك نأ

 لوسرلاةءاط نم هباوفلك اماولعف مهن ولو ىنعب ( هب نوظعوباماولعف مهنأواو) مهنماليلق نوكينأأالاهريدغتو
 نالاظعو فيلكتلا كلاذ ىمسامناو ةرخآلاو اين دلا ىف ىنعي (مها اريخ ناكل) همكعاضرلاو لس .وهيلع هللا ىلص

 دشأو)اظع :وىمس كلذك ناك اموباقعلاوباوثلاو ديعولاو دعولابةنورةمهفيلاكتوىلاعت هللا ىماوأ

 نم مهاننآلاذاو) مهقي دصتو مهناميا تاب ىلابرقأ كلذنا ىنعلاو مهناميالاقي دصتواقيةحن ىنعي 7

 تيبثتلاوريملا اذه ومن وكي اذام ليق هناكردقملا وسل باوجااذاوالي زجر فاوابأو ” ىنعي ( اهظعارجاندل
 نيدىلامهان دشرالودانعم سابع نب|لاق ( ايقنت تماطارص مهاشي دطو) امظعارج ًاندل نممومتؤن ناو هلاق

 مقتل طارصلاىلاىدؤتىااةحلاصلالامجالا ىلا مهاني دظوهاذعم ليقو مال_سالا نيد ىنعي مقسم

 ميةةملا طارصااركذ مئالوأ مظءلا رجالا رك ذىلاءت دنا نالة نا ىلا نونمؤملا هياعرمعب ىذلا طارد! اوهو

 (مويلعهنلا من أ نيذلا عم كئلواف لوسرلاو هللا عطإ نمو) لجوزءهلوق ُُه هنا ىلا ىدّؤلاوههنالهدعب

 لييلق لسو هيلع هللا ىلص هنن الوسرل ب بحل ديدش ناك لسو هيلع هللا ىبصهنلالوسر ىلومنإب ون ىف تاز هب ةبآلا

 0 مس تين !لوسر الاف دهجو قنزخلا فرعي هنولريغن دقو موب ت اذءاناف هنعربصلا

 اذاىنام كاقلأ !ىتحةدي دشةثحو تشحوتسا كر ألا ذا ىاريغمجوالو ض ىم ىنامهنلا لوسر اي لاقف

 0 نات انامل - 00 كنال 00 0

 هيلع

 مويلعهللا مث أنيذلا عم كئلوافلورلاو هللا عطي نمو ) احا نيدلا ىلعم هانتبنل ىأ (ايقتسم) ناثلوعفم (اطارد



 هتعاطىف هللا نذاببس وأهريسيتوهةعاط ىف هقيفوتب (هللانذإب عاطيلالا) طقالوسر ىأ (لوسر نمانلسرأامو) مهبفرثؤي و مونم غلبي

 عطب نموهللا ةعاط هع اطفهنلا نعدؤمهنالهوءيطي نابم-هب' ثوعبملا مأ هنابو (2و)

 ناقعلاو تاوكابدنعولاو د ءولاوراذنالاوراذعالاو سيهرتااو بيغرتلا ىلءالمتثم ىلاءملا نسح ظافلال 1

 لاق(لوسر نمانلسرأأم و) ىلاعتدل وة سوفنلا ف راو بولقلا ىفهعقو مظع كلذ كناك اذا مالكا ناف
 امنا ىنءملاوهنلا ماي ىنعي (هللانذإب عاطيلالا) الوسراناسرأ امو ىنءملاوةدك وم ةلدانه نم ةظفل جاجزلا

 نوكستهتعاط ىأهئاضقوةللا لعب هانعم لق وهب عار كلذ ف نذأ هللا نالهننايمابلوسرلاةعءاطت جو

 الالوسر نماناسر أ امو ىنعملاو هللا ةيصعم هتبصعمو هللا ةعاط لوسرلاةعاط نوك- ةف هيف نذا هنالهنلا نذاب

 هيفف مهلا اواسرأ نم ىلع مهتعاطتضرؤ نيرذلا لسرلا نمدتاي تنأ اومويلاهتلسرأ نم ىلع هتءاطتضرف

 مهنا اد) توغاطلا محاوضرو لسو«يا عننا له هللا لوسر كح اوكرت نيرذلا نيقف'ذمال عب رقتو خيب ون
 كؤاجىنعي ( كؤاج) هيلا احتلابمه هنأ اوهظتوغاطلا اا وك < نبذلا ىنعي( مهسفنأ اوماظذا
 كلذ نم ىنعي (هللا!ور فغتافإ)ةغلاخلا نماوبكستر امم نيلصنتم توغاطلا ىلا م احتلاو ىافنلا نم نيبات
 مهرفغت_ساوإ) كريغىلاك احتلاو كمكح درب كل اذبا نمكيااراذتعالا فاوغاابو صالخالاب بنذلا

 الالجامط ترفغتساو لقي ولو لوسرلا مطرفغتساولاةامناوهربغىلاك احتلاو.ةفلاخم نمىنعي (لوسرلا
 هتلاسرب هللا همخ نماؤاج دف ك اؤاجاذا مه او هرافغتسالاءظعنوهلامخفتو لس و هيلعهّلل !ىلص هللا لوسرل

 ةقي رطىلالدعب بسلا !دهلف هتعافش دربال ىلاعت هللا ناف كل ذك ناك نمو هقلخ نيب وءذيب اريغس هلعجو

 مهقافنومهب ونذ نماوبان مهناول ىنعي (اب-راباوت هللا اودجول) ةبيغلا ظفا ىلا باطلا ظفا نمتافتالا

 نونمؤيالكب روالف) لجوزءهلوقو مهحريو مهنعزواجتي ومهبلعبوتي هللانا اوماعل مطترفغتساو
 نبةدرعنع(ق) راصنالا نمل جرو ماوعلانب ريزلا فةبآلاهذهتلزن (مهنيي رجشايف كومكح ىتح
 ىراصنالالاقف لخنن!! اهب نوق_سن ىتااةر!ج ارش ىفريب زلا مصاخراصنالا نمالجر نهب أن عروبزلا
 رب زالزس وهيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاةؤ ]سو «ياعهلل !ىلص هللا لوسر دن ءامصتخاف هيلع ىلافرعءامملاح رس

 هللالوسرهجو نواف كتمع نب!ناكنأ هللا لوسرايلاق مث ىراصنالا بضغف كراج ىلا لسرأ مثرم زايقسا
 بسحال ىناةلناوريب زلالاةفردولا ىلا عجري ىت>ءاملا سدحا ميري زاب قارب زاللاق مثلو هيلعننا ىلد

 ىعوتساف ىراخبلاداز مهني رج_ث اهف كومكحىتح نونمؤيالكب روالف كلذف تازنةبآلا هذه
 ىلعراشأ دق كلذ لبق لسوهيلع هللا ىلد هللا لوسر ناكو هقحرب زالذئنيح !-وهياعةثلا ىله هللا لوسر

 لوسرىعوتساإ_سوهياعهللا د هللالو در ىراصنالا ظفحأاماف ىراصن الالوهلةعسد ار أ ىأيأر رب» زلا

 كالذىفالاتلزن ةبآلا هذه بسح ان هللاو ريب زلالاق ملاعب رص ىفهق>ربب زال )_سوهياعةتلا لهنا
 نوكسب ةجرسشةدحأولا لهسلاىلالزختو لبا نم نوك-5ىتلاءامملا لياسم جارمثلاة .رحلا جار ىفهلوق#

 ربغت ىنعي إ_سو هيلعهنلا ىلص هلال وسر هجونولفهلوقودو.لاة را ابةس؛لملاءار+ ا ضرالاةر+اوءارلا

 ىنعي ميلا حتفب وهردلاىلا عجريىت>هلوقو )سو هياعهللا ىل_دهللالوسر بضغأ ىأ ظفح أما هلوقو
 ىداولا مف ىلا برقا هضرأ ناك ن .ناو»و كلا عي رص ىفهقح ىفوت-١ ىأهل ىو ةسافهلوقورا دا لصأ

 ةحما-اهجو ىلع قا ىفرسب زالنذأ ملسوءهياعّشا ىلصةللال اوسرف قتلا مامت هقحو ىداولا لوا, ىو أو هف

 ريد زلا مأوإ_جال ةحاسملا نه ملسو هيلعهللا ىل_ههللا لوسرهب راشأا ب فرتعي لو كلذ + صخ ىل أ ماف
 اباه ىتاعتالةفن أّت_سمةبآلا نوكس:لوقلا | ذه ىل_هف قنا ىم ىلعهمصخ لجو ماسلا ىلع ق-ءافيقساب
 ىولوهتمع نبال ىراهنالالاقءاضقل| ناك نم لامقف دا دقملا ىلعا ماجر خاملام-مناىورو ىوغبلالاقاهلدق

 ءاضق ىف هنوممتي مهلا لوسرهنانو ده_ثيءالؤههسالتاقلاقفداد_هملاعم ناك ىدوومهل نطمف هقدش

 ذاموناواو) هللا عاطأدةفلوسرلا
 8 احتتاب( مهسفنأ اوماظ

 ( كؤاج ) توغاطلا ىلا

 نب رذتعم قافنلا نم نيث |

 قاقشلا نماودك:راامع

 (هللا اورفغتسساف)

 قاق_كثلاو قافنلا نم

 (لوسرلا مهرفغتءاو)

 قرلماعلاو مظ ةعءافشلاب

 ع-قوولو ىن-ءملاو كؤاج

 ' عم,هماظ تقوف متي
 راذغ: ساو مهرافغت_سا

 هللا اودجوا) لودسزلا

 باتا ىأأباوتهوماعا (اباوت

 ترفغتساو لقيمو مويلع

 هةر رطىلاهذع لدعو م

 هناشل امخفت تافتالا
 امافعتو سو هيلعةللا ىلص

 ناىلعا,مننتو هرافغتسال

 لوسرلاهمسا نم ةعافش

 م« (اهحر) ناك< هللا نم
 هنفددعب ىلار عا ءاج لق

 هبسفنب ىرق مالسلا هيلع

 هبأرت نم امثحوهرن_3 ىلع

 لوسراب لاقو هيعار لع

 ذام_هناواو ك-يلعلزنأ

 دقوةبالا مهسفنأ اوماظ
 00 0 تعلط

 ا

 ىنذنمةللا رفغتسأ

 دو هربق نم ىدونذ

 ىأ( كب روالف)كلرفغ

 كب روفهوقك كب روذ

 ىت>) نونمؤيال كب رولاق م'نولوقياكىمالا سبل ىأالفريدقتلاوأ(نونم .ؤبال) مسقلاباوجو مسقلا ىنعمديك اتلةدي نمالو مهمل سنل

 هناصغأ لخادتل ,حشل!هنمو طلتخاو مهني فاتخاامف ( مهني رجشاوذ كومكح



 نع (مهلضينأناطيشلادب رب و

 (لوسرلاىلاد هللالزنأام

 نيقفانملاتيأر) م احتال

 (ادودص كنغ نودصن

 كريغىلا كنعنوطرعي

 مط ىضقيف ةوشرلابهو رغيل
 مهاح نو (فيكف)

 اذا) نوءنصإ فيكو

 لتق نم (ةبيص» مهتباصأ
 تمدقامي) رسل رخل

 ناك احتل ا نم (مهدبأ

 قى كل مهماهتاو كرباغ

 ىأ ( كزاجمث) مكحلا
 نيقفانملا نم لرّتقلا باصأ

 نا)لا- (هللابنوفلع)

 (اناسحاالا) كريغملا

 ناد (اةيفونو) 2ءاسادا

 كال ةفلاخدرئ مو نيمصخلا

 اذهو كمكحلاطخسنالو

 مونأو .هلعف ىلع مطديعو

 نيم هيلع نوم دايس

 ىنغيالو مدنلا مهعفنيال

 ءاجليقوراذت-الا م منع

 همدي نوبلطإ قفانملاءاياوأ
 اندرأاماولاقتف هللا هر ده دقو

 نأالار_.عىلا ؟ احتلاب

 ةهوكعانبح اصىللا نس<

 نيب وهني ى.ةوتلاولدعلا

 هناانلاب رطخامؤهم_صخ

 كنلوأ) هب كحام هلك

 ( مهيولق ىفامهنلا عي نيذلا

 مهنع ضر عاف )قافنلا نه

 مهسفنأ ىف مطل قو مهظعو

 لوبق نع ضرعاف(اغيلب الوق
 راكالاوزجزلا ظءوراذعالا

 ىلا اولاءن) نيقفانلإ (مهليفاذاد) توملاىلا ارمتسم(اديعب الالض)ى حلا 2 (9,8"7)
 يبصر

 نوقفانملالاقف انياعىكل لضفالف نيدلا فةوخا نحن مويلاف ثالذ ىلعانوءر ,هقفانتلفو مةرثكدا ةيلخ لا ىف 1

 مسوي .اعهللا ىله ىب دا ىلا ىناط .ذ لب نيقي رفلا نءنومءاسملالاقو ىماسالا نهاكلاة درب ىلأ ىلا ى اطنن مه

 ةرم ع كلاولاقف رطاللا ىن ؛هنةمقلل ا اومعطأ اقف ,باب مكحع» نهاكلاةدرب لاول نونقانل اذ

 ىتيالجوزعهللالزئاف .منب كح نأ ىبأو ىسو أ ةريشعالاهوطعب ن أ اوباف ىت.د قسو ةثام لب ال لاققف قسوأ |(
 معزلاو مءزلا كلبق نملزن أمر كي! !لزن اي اونمآمهن أن ومعزي ن يذلا ىلارتولأةبآلا هذه لزن أو صاصتلا |

 | نوك< لوقةباك-وهليقو قةحتيالىذلالوقلا نم« معزلالمعتسيامركك ًاوناتغااوحتفو ىازلا مضب |
 نيققاذملا ىفةلزانةبآلا نال يذكحا|ةنآلا هذه ىفهب دارم او ب ذكلا ةيطم معز لق ثالذلو بذك-لل ةنلظم
 اموكيلالزن انءاونماهلوقهيلعلدب و بادكلا لهأ ىنءؤم نماوقفان نيدذلا ىفةل ازاناهعا ىلع لديةبآلار دا

 انوغاط هللاهامس سايع نب !لوق ىف فرشالا نب بعكىنعيتوغاطلا ىلا او كاصنب نأن ودب رب كلبة نملزنأ ١

 دقوىدسلالوقى نهاكلاةدربو باول يقول سوءيلعمتنا ىلصةنلا لوسرةوا دعو نايغل |!ىفهطارفال

 (مهلضين أن اطيشلادب ريو) لجو هللا نايات وغاطلاب رفكس بلا نال توغاطلاب ىنءيبإ اورفك نأ او سعأ

 (لوسرلاىلاو هللا لزن أ امى ااولاعت) نيةفانلإ ىنعي (مهليقاذاوأ دعب الالضإ) قماو ىدهلا قب رط نع ىنعي

 كنعءنودمنيقفاناتيأر) هبك- ني ى>يالو -رلا ىلاوهبات كى هلزن أ ىذلا هللا كح ىلا اوماهىنعي
 هللا لوسر كح نع نوقفانملا ض رُغ اناو ضرعا ىأواضارعا كمكح نعو كذعنوضر عب ىن»:(ادودص

 هلوق 1 5 رلا لبق الو ع رصلا قا! مهنيب << ناك لسو هيلعةنلا ىلصهنا اوملع مونال سو هيلع هللا ىلص
 ةبيصم ممتاصأاذإ نوعن هي فيكو نيقفانملاءالؤه لاح فيكسف ىنعي(ةبيصم مهنباصأ اذا فيكسف) لجوزع

 ت11 لوكا ؟امئاوهو حدب أت مدقا بيس ةب وقع موبوصت ىنعي ( مهدت .دقاع) ان ءنوزدتد 1

 هللا ىل هللا لوسر <> نود توغاطلا مح هاض رو ,هعينصءوس ىلع مط ديعوا ذهو مسو هياع للا ىلص

 مث) ةرخآلاواين دلا ىف نيقفاذملا بيصت ةبيصم لكىه ليقو قفانملا كلذلر ع لتق ىهةبيدملا ليقو لسوهيلع
 انك احتباندرأام ىأ(اندرأن هنإبنوةلحي) كيلا نور ذتعي بئاصملا هبوصت نيح نيفادا عب (كؤاج

 كمكح ىف كل ةفلاخمال نيمصخلا نيب ىنعي (اق فوتو )ةءاساال كريغ ىلا اصلا ىف ىنعب (اناسحاالا) كريخلا
 انيحاصىلا نسمح نأالارعىل:؟ احتلابادرأاماولاقوهتيد نوبلطي رمت هلتق ىذلا قفاذملاءاياوأءاج ليقو

 كلذمدةتلاردهافانبحاص ل تق نمهب كام < هناانلابب رطخامو همصخ نيب وهنيب قفوب وهمكح ىف

 نعليقو مهتب وقع نعىنعي (مهنعضرعاف) قافنا| نم ىنعي ( مهب واق ىفامهندا لعب نيرذلا كئاوأ ) قفانملا
 مهفي وحتو ب ذكلاو رفكللاو قافنلا٠ نع ظعولاب مهوجزدارملاوناسللاب ىنعي (مهظعو) مهرذع لوبق

 لجوزءهللإف وختلاوهوهعقوم مهم واق ىفرئؤياغرلب ىنعي (اغيلب الوق مهسفن أى مط لقو) ةرخآلا باذعب

 قافنلا نممجب واق ىفام متر هظأنامهلوقي نأوهليقو قافنلا نماوب وت: نا لتقاب مهدعوب ناوه ل قو
 تفاحادا مهسفنأ مطلق والملا ف منع ضر عاف هانعم ليقو غلبم لك م عسوفن ف 3 غابي لوقلااذهنال متاتق

 ليقو عج أرسل يفاهنال ةدعيصنلاب مطاراسم مهريغمهعم سبل مهءايلاخ لوقا ىف مط ظاغا ىأاغيلبالو# مهب

 ىلا ىنعلا لاصياةغالبلا مي شعب لاقف ةغالبلادحق املعلا اكتدقولاتقلاةب اب وسنم ضارعالا اذه

 عمزاجبالا ةعرسةغالتلا ليقو ىنعملاةحص عمةرابعلا نس>ةغالبلا ليقو ظفللا نمةروص نسحأ ىف مهفلا
 ريخ ليقوه.ناعم ترثكو هظافلأ تاقام مالكا نسح أل يقو راجضاريغنمفرصتتا نسحو ماهفالا
 هانعموهانعمهظفل قءاطاذاالا ةغالبلا مسا مالكلا قدعتسال ل يقر هرختآ عامس ىلا هلوأ قوش ام مالكا
 نسح نو, نأ بالا ىف غيلبلا لوقاب دارملا ليو باقلا ىلاهانعم نم قبسأ عملا ىلا هاف نكي مو هظفل

 ظافاالا موباكتراب ظعولا نم 0 ومهباتء ف مهظعو مهباقع نع ضرعأوأر راذنالاو في وتاب مهظعو ىف غأ انو

 اغيلبالوق قافناا ىلعةب ولعملا مهب واقو ةثيبحلا مهسفن أ ىنعم ف مطلق ىأ مط لقب قلعتي مهسفن ؟قودهنانج ام هنك هناسلب علب نأ ةغأبلاو



 نا)ةناو باتكللا ىلا هيفاوعجرا ىأ(لوسرلاوهللاىلاهودرف) نيدلارومأ نم ئث ىف صءالاولوأ او مت أمتفلتخا ناف( ئث ىف متعزانن نافإل

 متعأ متسلأ مزاح ىبال لاق ناو ىم نب كال. |دبع نب ةما_بم نا ىكحو ىتل ا ةيصعم ىف قول ةءاطال مال_ىلا هياعهلوقا مط ةعاطالف هوفلاخ

 (؟ملا) اذا ك_:عةعاطلا تعزندق سيلأ مزاحوب أل اقف نم ىمال ىلو أو هلوةبانةعاطب
 سمالإب لاس وهيلعةللا لص ةللال وسر نءرابخال! ةحيصاةالولاوءا مالا ,هلاق نمل اوقباوصلابلاوقالا

 موةي نم مالا ىلوأ ةإ_جو جاجزلالاقو ةحاصم نيما_ىللو ةعاط لجو ز عدن ناك :!ءؤةالولاو ةمئالا ةعاطب

 ىلع مادامةيعرلا ىلعةبجاو مامالا ةءاطءاهاعلا لاق مهحالص هيلا ىدأ ام عيج ومني د سمأ ىف نيماسملا نأشب

 ناف) ىلاعتهلوقو 0 قمل قفاواهفهتعاط ب ا ؛اوهلةعاطالف ةن_لاوباةكدلا نعلازاذاف ةعاطلا

 وهوةحلا عازتنا نمهلصأوءارآلا فالتخا عزاذتلاو وكيد سعأ نءئث ىف متفلتخا ىنعي (ئثفف متعزانت
 متعزانتىذلا مالا كلذاودرىأ (لوسرلاوهللاىلا هودرف) هسفناةخل ا عزني نيعزانتللا نمدحاو لكنا

 ئ!ادرلاو هتنس ىلا هود رف هنافو دعب وايح مادام ل_سو هيلع هللا ىل_دهلوسرىلاو لجو زعهللا باتك ىاهيف ||

 قدح مناف هبذخأ هللا بايك ىف كلا كلذ دج ون افبجاو لس .ههيلع هللا ىبصهلوسرةنئسوةللا باك

 هللا ىلادرلا ل_قو داهتجالا هل بسف ةن#سلا ىف دجوب مناف )سو هيلع هللا ىل_دهلوسر ةنس ىئفةنلاباتك
 ىذلا كلذاواعفا ىنعي ( رخآلا مويلاوللا,نونمؤت م:كنا) لءاهلوس روةللا معيالالل اوق.نأ هلوسرو

 لاقلامالاءازج هيف ىذلاداءلابنونمؤتو مكيلعةبجاوه-ةعاطناوةثلا,ن ونموت متنكن ا هب مك: سحأ

 ثيداحالاب م« ةنسلا ةعبامو لوسرلاةعاطو هللا ةءاطبوجو دقتعيال نمنا ىلع للدةبآلا ىفءاماعلا

 هللاىلا<_حلادرىنعي (ريخ كلذ رخآلا مويلاوةللإب ا: ٠نوكي ال |سوهيلعهنلا ىلص ىننلا نع ةدراولا
 هلوسروللاىلا هيذ متفلتخا امك در ىأ كلذ هانعمليقو ةبقاعدج أو ىنعي (الي وأتن سحأو) ريخهلوسرو
 اموكيلالزن اعاونمآممنأ نومعزب نبذل فارتملأ) لجوزءهلوق يل ارجأ مظ-أوهلوك_:مالي وأت نع
 قتازنسابعنبالاق (هباور_فك,نأاو مأد_ةوتوغاطلا ىلا اوك احين نودي ريكالبق نملزنأ
 لبق فان الاقو دمت ىلا قاطنن ىدووما|لاقف ةمءوصخ ىدوبم نيب وهندب ناكر ثب هللاقي نيةفانملا نملجر

 ىل-هةهللالوسرىلاالاهمصا + نأ ىدووملا ىباف تو غاطأ|هلل ا هامس ىذلا وهو فرسشالا نب بعك ىلا قطن
 هيلعةتلا ىلصهّنلالوسر ىضقف ل_سوءياعهتلا لصةنلا ل اوسر ىلاهعم ىتأ كلذ قفانملا ىأر اماف لسوهيلعهنلا
 انأتمصتخاىدوويلا لاةفرعايتافرمعىلا انب قطن الاقو ىفانملاهمزله دنع نم ج رخاماف ىدوهبال )سو

 لاقف ممن لاق كل ذك ؟قفانالر معلاقف كيلا ىمصاخمهنا معزوهئاضقب ضري لف ه.اعىل ىضةف ده ىلا اذهو
 قفانملاهببرضف جرخ مثهياعلمتشاو فيسلاذ_>أوتيباار مع ل خ دفاوكيلا جرت أ ىت>ادب وررمعامط
 قرفر# نال, ربجلاقوةبآلا هذه تازنف هلو سر ءاضقوهتلاءاضقب ضرب ل نم نيب ىضقأ اذكه لاقو درب ىتح
 ةظي رقتناكو مهضعب قفانواوماسأ دقدوويلا نم سان ناكىد سلا لاقو قو رافلا ىمسف لطاببلاو ىلا نيب

 ةظي رق ىنب نم ل-جرلةقاذا ناكو سوالا ءافا>ربضنلاو ج رزال اءافلح ةظي رق تناكو ةيلهاهلا فريضنلاو

 مةظي رق نمالجر ريضنلاىبب نمل جر لتقاذاو رك نم ىقسوةئامهتيد تذخ أو أب لتقريضنلا ىنب نم الجر
 نم لجر ل: ةةذب دملا ىلا - .وه.اع هللا ىبص ىنلازجاه ومالسالاءا-امافاقسو نيتسهترد ىطعأ او هب لقب

 الو كتم لتقن نأ ىلءانحلطصادق متنأ اوان.كري_ضنلاونب لاقف كلذ فاومدتخافةظي رق نمالجر ريضنلا

 هومتماعف ماك ئناذه جرزخلا تلاقف كلذ يطعن نحنفاقسو نوتس <ئيدو ىسوةثامانثي دوان ءاولتقت

 ىف متعزانتنافهلوقب قحلا مةلاخ

 ىأهللا ىلا هوذ ر--ذ ئث

 هنامح ىف لوسرلاو نآرقلا

 هلاذو للحب همر ذا كإو

 ىأأدرلا ىلا ةراشا (كاذ)

 ةذسلاو باكا ىلادرلا

 نمار دع
 نيب ناك ةبقاع (اليوأت

 ىدوم و قءفانلا رشب

 ىلا ىدوهيلاهاعدف ةموصخ

 مو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هاعدو ىشتريال هاو

 نب بعكوا قفانملا

 امكتح افهوشربا فرمثالا
 مال_ىلا هيلع ىبلا ىلا

 ضر, إف ىدووال ىذتقؤ

 م احتت لاعتلاقو قفانملا

 ىدوملا لاقفر_.ع ىلا

 ىضقهنءهللاىىذررمعا

 هياعهللا لصةللالوسرىل

 لاقفهئاضقب ضرب لف لسو
 لاقكلذك ؟قفانلل رع

 حا تاك رع لاق معن
 رمع ل-خدفاهكيلا جرخأ

 جرخ مث هفيسس لخأف

 قفانملا قنع هب بر ضف

 م نمل ىفقأ اذكه لاقف
 هلومر وهلا ءاضقب ضرب

 نيذلا ىلارتمأ) لزنؤ
 اعاونما مسه انوع

 قوراغأتنأ إ_سودياع تلا ىلصةللالوسر لا ةف لطايلاو قملا نيب قرفر معنا مالسلا هيلع لب ربجلاقو ( كلبق نملزن امو كيا لزنأ

 ةوادءونايغاتلا ىفهطارفالابوغاط هللا هامسفرسثثالا نب بعكى أ ( توغاطلاىلا اومكحاتينأ) نو#«زيفريمضلا نملاح(نودب رب)

 امك احتهيلا؟ احنتنا ىلع ملسوهيلعهللا ب_صةللالوسر ريغىلا؟ احلا ارا.ةخالعجوأ ناطم_ثلاب هيدشنلا ىلعوأ مالسلاهيلعةلنالوسر

 هباورفكن أاو يم دقو )هلوق ليادب ناطرثلا ىلا



 او.كحت نأ) متيضق (سانلا

 فاسنالاوةيو.لإب(لدعلإ

 نب ةحلط نب نامعنا ل ةو
 نداس ناكرادلا دع

 لوسرذ_ثدقو ةيعكلا
 هم لد .وهماع هللا ىلص نيا

 تاز اماف ةيعكلا حاتفم

 هللا ىضر ايملع ىمأ ةبآلا

 لوسرلاةوهيلاهدري نابهنع
 دقا ل سو هيلع هللا ىل ههنلا

 ان ارفق كنأش ىفهللالزنأ

 نامءلسافةيآلا هيلعأر قو

 مالسلا هيلع ل. ربج طبهف
 هللا ىلص هللالوسرريخأو
 ىفةنادلانأ سو هيلع

 هللانا) ادبأ ناهعدالوأ

 ةركدام (هب ى<ظعبامعن

 مظعيب ةفودوم ةب وصنم
 مكظعب ايش معن ليق هناكدب
 لحل اةعوف ىمةلوصوموأهب
 ل منىأاه دعب اماهتاص
 صوص اوهب كك-ظ عي ىذلا

 امعن ىأ فوذ حم حدلاب

 رومأملاوهو كاذب مكظعي

 تانامالا ءادأ نم هب

 ركب وحلا ىف لدعلاو
 وقدم نيعلا نوكسو نونلا
 نونلا حتفب وورمج وبأو

 ةزجو ىئاش نيعلار ماكو
 (اعيمس ناكهللانا) ىلعو

 (اريسسب) مجلاوقال
 ةالولا عأ املو مكلامعإب

 هحلاو تانامالا ءاداب

 نإب سانلا مأ لدعلاب

 نبذلا,يأاي)هلوقب مهوعياعي
 !وعيطأوهللااوءيطأ اونمآ

 ءا مالا ىلع ذفن مه يم أن الءاساعلاو أ ةالولا ىأ( مكنم ىمالا ىلوأو لوس لا

 لأ
 اخ أ, ن أك الا ىلعبجيف لدعلابسانا|نيباومكسحت نا ميمايهنلا ناو ىنعي (لدءلاباومكح نأ سانلا |
 .ادّعالاو ٍلظاا نع ج رخام لكفءايشالا ىفةاوا م لاوهل دعلا لص وهل بجو نمل هياع بجو نمي 4

 :.يلعلوخدلاىف ءايشأة_سج ىف نيمصحخلا ناب ىوس نا ىضاقلل مبني ءاماعلا ضعب لافالد_ 2

 اية مالال م اؤامهملع رامطامف قلاب كلا اوامهنم عامسالاوامهيلعلابقالا اوهيدب نيب س ملا أو

 نبهللا دبع نع( م) رح [ضرغب كلذ جزتمبالن اوهقحت_سمىلا قاًلاصي همك ؟ احادوصقم نوكي
 زا نعرون نمرب انس ىل هن انع ني لعمل اناس و يلع عهللاىلص هللال وسر لاق لاق صاعلا نب ورمع

 لوسرلاقلاق ىرد حلا ديعهس ىبأ نعا اواوامو مويلهأو مهم كح فن ولد_ءي نيذلا نيعهبدياتلكو نجرلا

 ولا س ااا ضغب ًاولداعماماا سلجم داعم مهاندأو ةمايقلا مون هنا ىلاسانلا بحأ مل -وءهيلعهللا ىلصةا

 : ولا عن ىأ م ظعبامعتهللانا) ىلاءتهلوقو و ىدمرتلاهجرخ ًارتاج ماما سلجم نم مه دعبأو هللا

 ل عيمس ىماعت هنأ ندعي (اريصباعيمس ناك هلا نا ) لدعلاب؟<-1لاو تانامالا» ادأوه ودب < اظعب ىذلا

 ةكلعفرصم ويف .ةنامالا ميدأ اذاو كم تد 0 0 ا نولءفتا ريك و نولوقت

 ان (ق) (مك_:هىمالاىلوأو لوسرلا اوعيطأوهللا اوعيطأ اونمآ نيذلااهيأي) لجوزعهلوق ُُه

 0 زتلاقةيالا <: مالا ىلوأو لوسرلا اوعيطأوةللا اوعيطأهلوق لزنامللاق سابع

 «يلول! نبدلاخ ىف تازن ىدسلالاقوةب رسىف لسو « اح هللا لص ىبنا| هثعبذا ىمهسلا ىدع نب سيق نا

 0 موقلا نهاون رقامافرساب نب راع ا مفوةب رس ىلع سو هيلعمتلا ىل_ههللا وسر هئعب هنا كاذو

 ت:مأدق قارامع لاف لج .رلا لام ذخ اف دلاخ ءاش ىل-+ .رلا عج - رقرامج هئماف م ةرامجىلا لج رءاجو م 5

 .اهتورامعنام ًازاحأف م وهيل عةللا بص هللا لوسر ىلءام دق 3 :زانتفريمالاانأو ىلءربحت ًادلاخلاقف ملسأدق و

 عاطلا لص وك ٠ .ىمالا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوءيطأ ىلاعت هلا لزن فري مأ ىل ةناثلا ربح نا

 دلاةعاطورمالا كلذلدا.ة:الاو سمأامفد سم اناتعما لج وزعشاة- ءاطف ىمالالاثتما وهو دارقنالا

 اوسرلا اوعيطأو ىلاعت هلوقلاضي اةبجاو ل سو يلع هللا ىل_ههلو سر ةءاطا ف كو احلا ةفاكىلعةبجاو
 .متعاط هللا بجوأ نيذلا مالا ىلوأ ىف ءاملعلا فاةخاو قاما ىلءلسو هيلعهللا ىلصهلوسر ةعاطبجوأف
 نيذلاءاماعلاوءاهقفلا مه رباجو سابعن ب! لاق مك نم مالا ىلوأ اوءيطأو ىنعب كم سمالا ىلو ودل وب

 اور ىهوةالولاو 10 رهوب أ لاقو دهاجمو كاحضااو نسا لوقوهو مهيد ملاعم ساناا نوماعب

 زعفاذاف ةنامالاىدؤبو هللالزن : امكن أمامالا ىلع 0 بلاط ىنأ نب ىلعلاق ضي أصابع نبا نع

 :رم ل سوءلعةتلاىله هللا لو هر لاق لاقةرب ره ىف أن ع (ق) اوعيطي واوعمس نأةيءرلا ىلع قس كلذ

 قاصع دقفريمالا صعب نو ىنعاط أ دقفريمالا عطب نهوةللا ىه ءدقف ىناصع نهوةللا عاطأ دقف ىنءاطأ
 نأالاهركوأ بح أ اف ةعاطلا وعملا ململاءرملا ىف لاق )سو هيل هللا ىلص هللا لوسر نأ مع نبا نع (ق)
 لسوهياعهنلا لصوهننالوسرنأ كلامنب سنأ | ن(خ) ةعاطالو عمسالف ةيصعم سمأ نافاثلا ةيص»ع ساق

 نوميملافو هللا باتك يق ماقأ ىةبدي زوهس ًارنأك كى شبح دب مكيلع لمعتسا ناواوعيطأ اواوعمسالاق

 «بيفةلزانةبآلا نأ لوقلا اذههحوواض آسايع نبا: نع ةياور ىهو ثوعبلاوايا لااءا م مهنارهم نب

 8 مسو هيلع هللا ىف هللا لوسرلاق لاق ةفيذ ح نءىورابلرمجوركبابأ ىمالا فوابدار !ةمركع لاقو

 مل ةباحصلا عيج مهل قو ىذمرتلاهخ وأ رمعو ركب ىف ىدعب نه ني.ذللاب او دقاق كيف ىفاةبام ىردأال

 متيدتها مت دنقا مهمإب وجينلكقئاتس أ لسو هيلعهتلاى هللا ل وسر لاقلاقر + نءىور
 قل « زرهجوخأ

 ىف ىناحأ لثملاق ]سو هيلع هللا ىلصهنلا لوسر نا لاق سن 0 اا

 ىلوأو ىربطلا لاقجعاصن فيكفاذ>لم بهذدق نسحلاالاق حلملابالا ماعطلا ليال ماعطلا ىف لملاك ىتمأ

 لاوقالا



 اا

 ايلع رسوم ٍاعهّنلا ىلص هللا لو سر ىمافةبآلاهذههللا لزئافةنا دسلاو ةياق لا نيب هل عم<ن او الا الغ رسوياعشا لمت لور ساو تالا هده ت1لراظ نال او ل1 ا
 هللا لزيأ دال ىلع لاف قفرت تئج مت هرك 1ناهمءهللاهتف كلذ لعفف هرلارذتعي و ناهعىلا ا نأ

 ناكف لسافهنلا لورا دج نأوهتداالاهلاالن أدهش أن معلا ةيآلا هيلع أ رقوان ارق كنأ اشف لجوزع'

 هرك ذاهفو تاق ةمايقلا مويىلام هدالوأ ىف ةناد سلاو حاشفملاف هد 1 تأىلاهعفدق تامناىلاهعم حا اتفلا

 حاتفلاهمنمأل للا ل وردنا لعأول هلوةو حاتفملا هعنمو حتفاا موي ةدءلط نب نامثع مالسا ن.ةللاهر ىوغب لا
 ةن ده ىف ة:. دملا ىلا رجاهةحلط نب نامءناريثالا نباوهدنم نباوربلا دمع نب رمعوب أ ءاكحام حيحصلاورظن

 رباه وامهةفارف ىف ةاحنلا هع نماليقم صاعلانب ورب اهيبعاو دلو نبدا مي ناودنسس

 اوءاساف كمل -هأ هوجو مهن |ىنعياه ديك ذالفأب ةك<_:مرلاق سو هيلع هللا ىلص ىلا مهاراماف امهعم

 اهوذخ لاقوهيلا لهو. .اعنبا لص لاه درف علا مولا سو هياعةنلا ىلص ىبالل حاد هللا ةدعاط نب نامع ملسو

 نيصحصلا فت نو لعأهللاوةنادس سلا سابعلا لاو ساورك ذم اورلاظالا نم اهعزنال ةدلخم ةدلاخ ةحلط ىنباب ١

 لالب هعموءاوصقلا ىلءةماساف د ىموهو حفلا ماع سو هيل عهنلا ىلص ىننلا ليقأل اقر ناك دحل

 رك ذو ثيدحلا رك 0 ٍتيبلادنعخانأ !ىتح نامئعو

 حتفامل مو هيلعتلا لمع :ل|نالاق سامع نب !نءطاصىنأةباو ر نم ةنآلاهذهرب ري_سقت ىف ىزوملا نا

 2 قار ىلا ل ةحلط نب نامعنمتيبلا حاتفم بلطةكم

 سابعلا داعاف حاتفملا تاه ملسوميلعنلا ىلص ىنلالاقف سار علاه رطعي نأ ةفاحم دب ناك ءفكف ةياقسلا

 لاقفرخلامويلاو للابن موت تنك ناحاتفملا تاه سو هيلعهللا ىل_صىبنا!لاقفهدينامثعفكو هلوق |
 قفهيلاهعفدو 0 ريج لزنو بابلا حتفف حاتفملا نخاف ةنامإللا لوسراي هك اه ْ

 نانامعا ملسوهياعهللا لصةلوقنال ه 3 م محو ىلعةحلط نب نامءمالسا م دقت ىلع لدياماضي أ ةباورلاهذه |

 ىنال ميمايهتلاناهلوق ىف باطخلا نو« لوقا اذ_ه ىلعف كلذ ىلع دب رخآلامويلاو هللاب نمؤت تنك

 هللان'هلوق ىف باطخلال_قوةحلط نب نامعىلا تببلا حاتفمدربنأءىمأةلنان نأوهو سو هيل عهلبا ىلص

 كلذ يلع لد و مهريدغو ماكس 1 اوءا مالا م نيم !اروهأةالول اهاهأ ىلا تانامالا اودؤت نأ مكماي

 نأ رو.ءالاة الواب ىمايهنلا نا ةبآلا ىنعمو ل دءلإباومكسحت نأ ساننا نإ متهكحاذاوهلوقوهو هب الآ اس

 عيجىف ةماعةبالا نا ليقو مهننباول دعتن أو مهقوقح مه وفوت نأو ةيعررومأ نم هيلع مت: :متث ااماودؤت
 ناسنالا اهلم<ىت!!تانامالا عيج كلذ ىف ل_خ ديف كلام وعلا صودخ نيو

 كرتوتارومأملا لعفوهو ل_جوزءهلل'ةدابعىفةنامالا ةياعر لوالا مسقلا ماسق اهب الث ىلا كلذ مسقط و

 موصلاو ةاك زلاو ةالصلاو ةانجلا نم لسغلاوءوضولا ف ىت-ئث *لكفةمزالةنامالادوعسم نبا لاق تايبملا

 ةناماف ءئاض أر ئاس نمهلعدب للا نأ ااموهوهسنأ عمةنامالا ةياعروه ىئنلا مسقلا تادابعلاعاوتأرث داسو

 نأعمسلا ةنامأو مراحلا نع اهضغنيعلا ةنامأو كلذو<و ةميغلاو ةبيغلاو بذكلا نمهظفح ناسللا

 وهثااثلا مسقلا كلذوحن ىلءءاضعالار ئاس مه وحنو بذاك الاو شح فااووهللا ن.”ى عامس هلغ_ثيال

 اهيلعهونمتثا نيذلااهباب رأى لا ىراوعلاو عئادولادر هس راع بيف لاسر ةناادايع راسم ًاةباعر

 نم نُتالو كنمتتا نمل ةنامالاد ليسو لعمل لم ةهالوسرإلا لال رهىلأ نعاوف م هوحلاو

 نازملاو ليكلاءافو كلذ فر_خدب وابي رغ نس> تيد - حلاقو ىد_هرتلاودوادوب ًاهجرخ أ كناخ

 اه ل كدف ةماعلا تاعلا عير وة-يعرلا ىف كولملاوءاىمالا ل دعاضي أ كلذ فل خدي وامويف ففطبالف |

 انيطخاماق لاق سن أ ن عه دن_.س ىوغبلا ىورواهله أ ىلااهئادإب ل_جوزءةنلا سمأ ىلا ةنامالا نم ءايشالا
 | نب ممكح اذاو) ىلاعت هلوقو هل دهءال نمل نبدالوهل ةناماال٠ نانامااللافالا نيب مم اذاو ) ىلاعتهلوقودل دهعال نم نيدالودل ةناماال نا ناتعا الو الا مولع يا

 م ب م يمس

 ءادأ مالا اذ_-ه ىف لخد

 هللاةنامأ ىه ىتلاضئارفلا
 ناسنالااهلج- ىتلا ىلاعت
 ىهىبلاس اولا ظفحو

 مت«كعاذاو) ىلاعتنلا عئادو

 نيب



 نمدوويلا نه (هب نمآن م مهنف)
 نم دوهيلا نموأ هتحصب
 هللا ىل_صهللالوسرب نم

 ركذ أ نم مهنمو |سوهيلع
 ىفكو) هنع ضرعأو هنوبل
 نا)نيدادال( اريعس منهي

 فوسانتاب اياورفك نيذلا

 اران) مهلخ-: (مهيلسن
 (مهد ولد تدوعضن لك

 ادولح مهانادب) تقرحأ

 دولهلا كالت اندعأ(اه ريغ

 رييغتلاو لد دبتلاف هقرتربغ
 رباغتلال نيتئيطا رباغتل

 قحلا ل_هأد:ءنيلصالا

 نعو ةيماركلل افالخ

 ريغ جيضنلا لعل يضف
 (باذعلا اوقوذيا) جيضن
 عطةنيالو هقوذمط موديل
 هللاكزعأزي زعاكلوقك

 نا) كزعىبءكمادأىأ

 ايلاغ (ازيزع ناك هللا

 ئث هيلع مدنعال ماقتتالاب

 (ايك- ) نيمرجماب هدب رباع

 نب رفاكلاب لعسفي امف

 اولمعواونمآ نينذلاو)

 تانج مهلخ دنس تامحاصلا

 رابمالا اهتحت نم ىرج
 اهيفمطادب | اهيف ني دلاخ

 ساجنالا نم(ةرهطم جاوزأ

 .هلخ دن و)سافنلا اوضيحلاو

 ةقتشمة فدوه (اليلظالظ

 ديك أتلزظلاظفل نم

 وهو ليال يل لاقت, اء انعم
 اناتف اليوط ناك ام

 هخسنتالا ءادهيقبوجال

 رحال اجسح سو سمشلا
 كلذ سلودربالوه ف

 دقلبق 0 اود 01 يمايهننا نا ) هل 0 ارمتانامالاءادإبةالولا بطاح مثةيجلا لظإلا

 هماععمهركتنأو (هنعدص نممهنمو) ميهارالآ ثيدح نمركذامب نمآ 2 (#8,5)

 ظ / مل_توهياعهلا ىل_س ىناب ىأ(هب ه نمأ ْن* )١ دوهبلا نم ىنعي (مه) 7و ا اضيعالو لسو ب ءاعهنبا ىلصد#

 ْ انهي كو) هن نمي : لوهنع ضرعأىأ ( هنعدص نم مهنموإ) هباحصأو مالس نب ةئل كيعك ه هلا لزر امو

 انتاب اباورفك نيذلان نا)ىلاءتهلو ع 'ريعس لسو هيلع هللا ىلص ناب ن هابل نمباذع ىف قكوىنعب (اريعس
 لجوزعهللا لزن ع مهيذكتو م-هرفكىلءاوماقأ نيذلل ل جوز هللا نم ديعوا ذه( ار ان مهبل هأ فوس

 و دلع تار اناودج نيتاازا لا كلارتا نتا عرعو ةوهبلا نمزسو دي 00

 نالاقةقرتحلا وا (اهريغادولج مهانلدب ) تقرتحا ىنعب (ىدراج جفاك ( 0

 اطال باطحلا نب ريعدنعت”رقةبآلاهذ_هنا ىورو سدطار#ت الاثماك اًضيبادواد نولد_. سامع

 ةثامةعاس لك قلد اهريسقت ىد ذعذاءملاقف ليج نبذاعمهد'عناكواهداعافاه د_عأ ”ىراقلل

 رانلامهاك ات نسحلالاقودنسربغي ىوغملاهركذ سو هياعهللا ىلص هللا لوسر تءمسا ذكه رمت لاف يم

 اظاغو دح العم رفاكلا بانلاقو ًارفاكلا سرمذ ٍل_سو هيللعهنلا ىبس هللا لوسر لاق لاقهنع (م) عرسمملا

 ةرم لك ىف لوالا دلجلا داعي تاق ص ::لواين دلا ىف نكس: لدولج بذعت فيك تاقناف مايأ ةالثةريسمهدلج

 ةءانصلا ناريغ لوالاوهىناثاافهرب_غامتا> ىمتاخ نمت ةصلوقناك امتفص ل.دبتل هريعادواج لاقأ؛او
 ناليحتسمريغف كلذكناك اذاف تصءىتاا سفناا ىهو ةساس+ اا محلل باذعلا نال قو ةفصلا تدب

 ليبارسلا دوالايدارملا ل يقوءهيلااهاٌأ لدي و قرتحتلىصحالامدوللا نم ةعاس لك ىرفاكال قل هنا

 اهري_غنارطق نمليبا همهانا دب تقرتح او مهايب ار -تجضن لكى ءملاونارطق ن.مهليبا 0 هلوقوه»و

 نءمهنع ففخالواهيف نوتوعال.منا منع هللاربخ أ دقوا تحاراجانف فو تدنفل تقرتحاولدولجلا نال

 رفاكلا سفن نمدالا لدبي ليقو ليبارسسللو هاما لي دبتلا نات يئثف مسجلا ءازجأ دح أ دلجلا نالو اهباذع
 قرتحااطكمهماذع ىفةداي زن وكام ملأتالا دواجراذلا لهأس هلي ىلاعت هللا نا ليقوا دلج هل نم .جرخيف

 هب ركو باذعلاملأاو دجييل كلذ مهبانلعف امنا ىأ (باذعلا اوقوذيل )ىلا هتهلوقو ُُه هريغاداج م يطدب داج

 اع لك قب مهساسحا نإبارايخاهولا ىذلاب اذعلا ظع نم مهلا .ام عم قوذلا ا ا

 قىنعي از زعناك هلئا نا ) ساسحالا ىف ناصقن ريغ نمقوذلا نا دجو دب دجن ىف ىئ اذلا سا سحاك

 .الالعفيال هناوهئاضقو هربب دب ىف ىنعي (امكع) دا زع متحالو قة لخال هقلخ نم معقتتب

 ىرجن تانج)ةمايقلا موبمهلخ دن فوس ىنعي (مولخ دنستا اصلا اوا.عواونمآنيذلاو) كرا

 قعد (اهيف م 0 تول كلذ (أدبأ )ويف نيقاب ىنعي (اويف ني دلاخر اهنالااهم < نم

 (اليلظالظ مهلخ دنو) ايندلار اذقأ رئاسو ساد 'او ض.+للا نمت ارهطم ىنعب(5 ةرهطم جاوزأ) تانجلا ف

 ىنكعملاذاتلقنافةنا لظوهلاظلا كلذودر.الورح هيف مهذؤيالو سمشلا هخسنتال لظلا كلذانب 5 ىنعي

 نالكلذو نوفرعي ونولقعباعمهمطاخا.ءاتلق ليلظلا لظلاباهف صوت افا فا هرج ى ذوب سمشةنولا

 افرق 5 روطوا د ا لك راكم ا 0

 اراطا ظنا ودك سو لع م ي 0 ا ب ىلا ةح

 | د نابع عسارإ يق ج اف 11م وهي .طعدللا ىلص هللا لوسر باطق حط كا دعصو تيدا ب نانَع

 هتمدخ أ وهدبب ا ىولف 0 0 ,ىناف حا ا ا

 نع هماقتنا

0 



 رولا

 | اناك ناه-صامه لمقو ىلاءتهللانوددوبعم لك توغاطلاو تملا ل ,ةفامههفءاماعلافلتخاو نيمنصال

 نيطايش توغاطلاو مان_دالال مسات بجلال يقو شب رقداض راامطدووماا دحس ناذالااه#و شي رق

 رحاسلا توغاطلاو نهاكساا تبحلا ليقو كاذب نو رتغيف سانلا ماك واهيفربعي ناطيش مص لكلأو مانصالا

 نمقرطلاوةريطااو ةفايعلالوقي مل_سوهيلع هللا ىل_هةللالوسر تءمس لاق هيب نرعةصيبق نب نطق نع

 لاا تلاد طارح مهةقأ يملا لدقو الاف ايضلاووبجرلا قرط لاقودوا ذو ل ساحا

 ىربف ئذلاب ريطتي نأوهةريطااوه:ءاوهنف ةناهكدلا قب رطىلءاصألا 0 وه قرطلاو كلذ نع

 يرحل لح نم ا ١ نالمالا يطيل لك 3 0 وا 5
 نيذال) هبا اوف رشالا نببعك قع (نولوقي د دوورملاةيغاطاناكو نايدومما|فرمشالا نعل

 اهب راط ىنعإ (اليبساون ا نيذلا ن.ىدهأ) ءالؤهاي متأ ىنع .(ءالؤه) شي رةرافكل ىنعي (اورفك

 0 (هللان هلد , نمو ) هباهص أو فرسشثالا نب بعك ىنعي(هللا مهن :ءانيذلا كئاوأ)

 كالا نم مط سبا ىعا راكدنام اهفتسا اذه( كاملا نه باصأ مطمأ) ىلاعت هلوق ُُه هرموندإ ىعبب 6

 ندا يدور عالذ اب ىلوأ نحن نولوةياوناكدوهملا نا كلذوةّدباا ىث

 ند ظحو بدصأ مط ناك ناو هريدةةر ضل ءا زجوباوجا ذه( اريقن سانلا نوتؤيبالاذاف) مهاو ءدلطأ او

 مهفصوو ةمدقتللاةبآلا ىف لهجلاب مهف صو ةيآلا هذه ىف لخببلاب م عفصوأريقنه: مسام /| نوت ور الف كلا ا

 ةطقنلاوهريق لاو مهبفةلصاح ىهو كاملا نو عدي فيك-ف ةمومذماهلك ل اصخلا هذه وةينآلا ةبآلا ىف دسحلاب
 هلوق ل ةميقالىذلا فشلت هلا ىف لثملاهب برغي, وةلخنلا تد::اهتموةاوناارهظ ىلد نوكستىتلا

 قدح سموه ن ع ةمعنلا لاوز ىنمتدسملا لصأ(هل_ضف نما, هات 1امىلعّسانلا نود شح مأ)لجوزع

 ىلص دمت سانا ابدار لاو دسحلا ىهونإدخرسشب دوهملاهللا فصوا طاوز ىف ىبس عم كلذ نوكي اميرواط

 نمهيف عمتجا ملسو « يلع للا ىل_دهنالد>اووهو عملا ظفلهءاع عقب نازاجامتاوهدحو لسوهيلعةللا

 2 ماق» موق. هنأ ىنهيهدح وةمأ نالف لاقي ليبقلا اذه نمو ةعاج ىفوإدم عمتبالامةكربلا اوربا لاصخ

 لضفااب دارماوىل وأ عجل ىلد هل 2 افا نالهباغأ و و هيلعفتل نس يتلا نانا ما ليقو

 عسذئموبهل ناكو ءاسنلا٠ نمهلهللا لح أم ىل عدو دس- ل_يقو بتارملا فرمثأو بصانملا مظعأاهنالةوبنلا

 مهيلعدرو ىلا عت هللا مهد 7 افءاسنلا سماب م امهالا نءةوبنلا صا هاخشلايبن ناك ولدوهبلا تااقف ةودسن

 ملسو هيل عفتلا ىل_ص ارا الرأس دنهل وب (ةنكت ا دال هاا انين ادقف) هلوقب

 ةوبنلا ىعأ نع كاملا مهلغشي لة مالسا !امهباعناملسودواد لثمةوبذلاو كلا نيب اوعج نوريثك ةعاج
 باتتكتلا مم-هاربا لآ انين ؟دقومإ ضف نم ةللاهان ا ام ىلع ]سواء هللا ىلصا دم ن ودسح فيكى عملاو

 ىبعيي (امظعاكل م مهانبت د) ءنلاةمكسلاب وةاروتلا باتكللايدارملا اومهنو دسحتال مت او ةمكاو |!

 هنافءاسنلا ةرثك( ناماسودواد ق-ىف ميظعلا كلملارم فءاسخلا راك لكضفلا ارمسف نم بنا| نع مهلغشي مف ا

 هيلعةللا ىل_ص هللا لوسرل نع موةب رسةئامءيسوةرحةئاهلثة أسما فل انايلساوة أ سما ةثامدوادل ناك

 ق>ىفا دعيت سم نوك« الف مهتو.: ىفاصقنالو مهقح ىفا دعيت سم كلذ نكي ملادوةوس عسنالاذئموي لسو

 (نزاخ) - ه٠ )

 انمبرق أ ىلا متن أ وبادكسلا لهأ مت:ًاولاقف
 الفانيلا

 انتطالاو دج ساف ؟ركم نمأن

 اولم_ف ميل !نمطن ىتح

 تبحلاب مهتاعااذف

36 
 منمبرق اوهو

 او دعس مهنال توغاطلاو
 سلب ااوعاطأو مانصالل
 لاةفاول_هفامفةنءالاهيلع
 ىدهأ نحن أن ايفس وبا

 بعك ل اةف دم مأالم اس

 كئاوأ )اليبس ىدهأ نأ

 مهدعبأ (ّتلا رونا نبذل
 هللا نعلي نمو) هنجحر نم
 دعي (اري_هنهلدجت نا
 دوهيلا ف_دومت هرصنب

 نمامهو دسحلاو لخبلاب
 مهام نوعن:«لاصا ارش

 لاقف مهربغلا نوذمشيو

 (كلللا نم بيصأ مط مأ)

 ةزمطا ىن عم راش أ

 مط نوك نا راكنالا

 اذاف) كالا نم بيصن
 ىأ (اريقن ساناا نوتؤيال

 ثكالملا نم بيض مط ن اكول

 كالموأ ايندلا لهأ كال« ىأ

 اد_-أ نوتؤيال اذافهنلا

 مسهل طرفا ريقن رادقم

 ةاوناارهظىفةرةنااريقنااو

 ليتفلاك ةإةلا ىف لثموهو

 ىلعسانلا نودسحي مأ)
 لب (هلف نمةنامهان [ام
 ىلسهللالوسر نودسحب

 نين.ءؤملاو لسوهيلع هللا
 هحايقتساو دسحلاراكن | عم

 مهاربا لآ انين [دةف) موي لكم دقتلاوزعلا داي دزاوةيلغلاو ةرصنلا نمهنلا مهات آ ام ىلع مهنو دسحن اوناكو(لوا
 مط مازلا لك هومالسلا مهيللد ناعاسودوادوفسوب كلم ىنعد (ايفعاكلمب هان و)هقفلاوةظعوملا(ةمك-حلاو)ةاروتأ !ىأ(باتعلا

 هفالسأ ىو ا ام لدم هنلاهينؤب نأ ع دب سيل هناو مالا هما عدمت فالسأ ,ه نيذلا ميهاربا لآ ا ةمك_-هطاو ب ادكلاهللاءاديا نمهوفر عاب



 دقف هللإب كرش نءد)

 تدك (ابظعامنا ىرتفا

 اباذعهب قصسا امظع ابنك

 هن ز نميف لزنواجلأ
 ثت.>ىراصالاودورملا نم

 هؤابحأو هنلاءانب أ ركئاولاق
 الا هنملا لد دب نل اولاقو

 ىرادنوأ ادوه ناك نم

 نوك زي, نبذلا ىلارت ملأ)
 لك اهيف لخ دب و(مهسفنأ

 | فطور ةسيفب زا نم

 ةعاطلاة داي زو لمعلاءاكزب

 ىري هللا لب ) ىوقتلاو
 نإب مالعا (ءاشي نء
 ىلا ىه هللا ركزت

 وه هال هريغةيك زال اهس

 ةيكزتال لهأوه نع ملاعل

 مسفنأ اوكي الف هوحنو

 الو) قنا ني معأوه
 نوكزب نبذلا ى(نودظي
 ىلع نو.فاعي موقت

 و مازج قدح مهسفن يك

 ىند نواح تح
 نم صقني الو مماكز

 ليتفردق (اليتف) ماو

 تدعي

 ْ عباصالا لفي ث دحاموهو

 فيكر ظنا) خسولا نم
 (بذكلا هللا ىلع نورتشي

 هللا دنع مهنا مهعزف

 مهو (هبىئكو) ءايكزا

 نيب نم (انبمامتا) اذه

 | نيذلا ىلارتلأ) مهماث ؟رئاس

 ( باكا نماميصن اونوأ

 ن ونمؤي) دوهماا ىندعي

 لكو مانصالا أ (ترحلاب

 هلل نود نم هوديعأم

 ناطيشلا 6 :وغاطلاو )

 أ ١
 نيئمؤملا +« أب باطلا نب رمعل سايع نب !لاقوةداهشلا نع . .سمافءاشي نم كلذ نودامرفغي وهب كلاما |

 سابعنبالاةفرالا ىفوهرمتلاق كرمة مهناريسغهإعالاًايشريخلا نم عدب !تاملاصاا نء لمعي ل-جرلا

 هنأ5 هلوجرال ىلاسامعنب لاق 5! أهلا ارمعلاقف ايش هئلاب كرمثي !هنأريغوإ عالارسشلا ن ءآيش عدبل لجرلا

 نارقنا ىفاملاق بلاط ىلأ نب ىلع نء# ردع تكسف بن ذ ديح ا كلذكرعلرشلا ع عينا

 لاقو ىدمرتلا هجرت ءاشي ن 1/كلذنودامرفغي ودهن كلة نارفغ :ال هللا ن !ةبآلاد ذه نم ىلابحأ

 ناتبجوملاامهللالوسراب لات لسوهي اع هللا ىبص ىلا ىلإ ى :ارعاءاج لاقرباج ع نع(م )ب رغ نسح ثبادح

 (هللإب كل نمد) لااعنهلوةورانلا لخدهب ك ارم تام نموه: كا رخ د امشمهنلاب كالا و“ تام هلاق

 تامناروةغمريغاهظعابنذ ىنعي (اهظءامنا) قاتخاىأ (ىرتفادةف) هريغاكب رشهعم لع ىنعب
 ىلامطافطاإب اونأدوهبلا نم لاجرىفتازن (مه-فن أن وكزينيذلاىارتإأ)لجوزع هلوق © هياع

 هانلمعام مهنشد كا نكاماولاقاللاق نذ نم ءالؤه ىلع له د#ءاي.اولامقذ ل_سو هيل ت هللا ىل ههنا لوسر

 ىرادنااودو ما ىف تازن ليقو ةبالاه ذه ىلاءتهنلالزئافراهناابانعر فكل الا هانلمعامو لءللابانعر ةكمرابنلاب

 ةرايعانهة 0 مالاة:لالخدب ن ءىأ مطوقوهؤابحأو ةللاءانبأ ن . ءاولاق ني->-

 وهج فن اوك زت الف ىلاعت هلل | لاقال دعر بصي ىت> دهاشلا ةيكزت هنمو ندلاو حالصاإ [ةشفن نانالاح دم نع

 فالف ىل ءتدشا الا اهتق.ةح ىلع «.الف نطابلا ىف ةف_ص ىهو ىوفتلابةقلعتم ةيكزت | نال كالذو قنا نك معأ

 رك ذ نملكىنملا انهى رخدب وءاشي نم ىك زب هللا لب ىلاعت هنيا لاقا ذهاذ ى ات هنلاد_:ع ن..الاةيكزتلا

 0 ري تخ قام هنا دنع ا زب وأ ىوقتلاوةءاطااةداب زب وألمعلاع ءاك٠ زياهقصووأ حالصب هسفن

 مهنأ نومعزيه_فنأ نوك راع وقنا !نعمل- ءاوهجسغنأاو | 5 الف لاقاذ_عاؤ ىلاعت هللا الا اهءاعبال

 الو) ١ اك ازوإاعحيف (عاشين مى ررقفلا لذ :( مويلعاذرىلاعتلاق بوبذلا نم مهسفن ا ؤرب مهنالءايكر 1 1

 نذل ناداذعم لك م م ظريذ * نمةيك زغلا كلت ىلع نوب ةاعب مهسفن آن وكزي نيذلا نا ىنعب ؛(الي تف نوماظ» ا

 ىلءهنوكتاليتفةاو ١ لا قش ىف نوك 1 كولا ليتفل اوأيش مهتعاط باو نم نوصق : نيالهتلا مهاكز

 هلةميقال ىدلاريقحلا ئثلا فل ثملاهب برضي وهريغو خسو نم كعب اص أ نيب هلةفتاموهلدتغا !ليقو هدةيه

 ىنعإ 0001 اخ ورتفي فيك )دووملاءالؤهىلا داب رظنا رانا رس الا الظل (رظنا)
 مأ) لجوز-هلوق © 89 (انييمامنا ا امه 0 طوق ا

 م١ ار نيعيسو فرشالا نب سمك ىف ت تأ زن (توغاط' اوتمحلاب نونمؤيباتكلا ن ءاييصناوتوأنيذلا ىلارت

 ىذلادوعلا اوذتا : وم بو وهيل ع هللا 0 صقتنلا ىلءاشن رقاوغأ احيادح أ ةعقودعب كك اوهدقدوهبلا نم

 قايلزنو هاودم ن>اف كالت نا لكف تالا نب فك لزف 0 .اعهنلا ىل ةللال وسر نيد ومو

 اك دوك نأ وم ان الو تاتكب اص د و باد كله متنا ةكم لهأم طلاقف مهرود ىف شإ 051 دوولا !ِ

 نونو ىلاءتهلوق كالذف كالذاوأعمف و نيمندل! نب ا نافوكن» 6

  انداك قزف قيونالئانموالجر نوثالث مكنم عيحل ةكمل-هالفرمثالا نببعكلاةمثتوغأ و حاب د

 قرما كنا فرمشآلا نب سعكل نايف ودل اق 00 0 نديم دابا رعايرادعا تف ةقكلا ا

 لاقف د د ىلع ضصرعأب كلا اقف د مأ نكاليبس ىدهأ نباف ل- ءنالنويمأ نك 'ولعتو باد 4 كار 2

 رمعاو م>رلا ىل داو أ اعلا كفو ماهر ١1 ىر ةوداجلاعتتنم ايكو دعت ني نايفسو وب 1

 نيدو مدقلاا:طدوم مرا قراذ و م>رلا عطقو هنأ نيدق راف دجتو مرحلا ل هأن و اوهب فوطنو اب رتدب

 اوتوأ نيذلاىلا داب ىنعي رتل ىلاعت هنلالزناف د هيلءاماليبس ىددأ هللاو و متن أب هكلاهتف ثيدحلا د ا

 م هدودس ىءيتوغاطلاو تبحلانو:مؤيذووملا هباضصص اويفرسثالا نب بعكىنعي باتكلا نمايسصن ا

 ا



 انبي 7يييبيبيبيسبلبلايب

 درعولاو ثافذلالاة قب رط ىلع باتكملااوترأ نذلا ىلاواءاهجولادير نا 9

 هوجوأاىا عجور ريمفلاو تيسلا باصص ًاانخسم اكسل اب مهم رخ ىأ (تبسلاب !تاعص ًاانعلاكممنعلنوأ أ) مهرابداو مهراغص مهوسكنو

 اهلل
 ١ مع 0 ن ى# لاقو -اباطخلا نإ رم ةفالخ ىفةبآل' هذه عمساملهنارا حالا بعك ءىور كا ذكو ىافق ىلا 0
 اذ_هو مهنمدحأ نءٌر.الناباطورسشم ديعولا اذه ناك با الاذهدرعو ييسر نال ا ا امرا

 تاغف هباهذد او مالس نب هللا دبعك رات نام طرعشلا

 ليقو#.ايقلا موب لبق سمو سمط مهبف نوكيف دوما ف قاب سمط'|ناليقو طورشملاتاوفل طرشلا

 (ثبسلا باعصأ دعل كمعانوأ) 0 وأ سمطاب اما نيثيش دحاب درعولا لعج ىلا عندنا
 ىلا دوعت مهنعلن ىفةباكلاوةجرلا نمداعب الاودر اطل مهنعل نمد ارملا لا- ارنا اءفاكةدرق مهله ىأ

 ىف منك اذاىت- ىلا هلو ىفيتافتلالاةقي رط ىلع اذهو باتكتل ا اونوأ نذل اوعأ ىلاعت هلوق ىف نييطاخلا

 باصصأ نءانو اهدرتف'هوجو سمطن نأ لبق ن:هانعمنو بن أ هتحيدقوةبيط حيرب مهب نبرجو كالفلا
 هلوقو و مهيلعةلالد مالكلا ىف ناك اذاهوجولا باص د أرك ذ نعم منعلنوأ هلوق ىف ةباذكسلا لعجتتف هوجولا
 ىلعد ىمال ضقانالو همكحلا دارالفاو:مؤي 1 نا كلذ مم عمتي نأو دبال ىنعي (الوعفم هللا من اكو) ىلاعت
 ىمسرومأملا عضوم فانه ىمالاوالوءفمهللارومأم ناكودانعم ليقوهلعفينأدب ر ئنيعمتج الينا“

 نبالاق (ءاشب نا كلذ نودامرفغيوهب كرمشي نأر فغإ :الهتلانا) لجوزعهلوق و ناكه ىعأ نع هنالا سعأ

 كلذنودامرفذي وهب كر هنن ارغب الهلا نافا نا زا عاوت 1 2 ااوتوآ نبذل اهعأايدان «.ىربطلارب رج

 تازنةبآلانا ليقو عرمشلا فرع ىفاكرمش م ىمس, ىدووما! نأ ىلءةلالدةبآلا ف نوكي !ذه ىلعفءاشب نمل

 هللا لودر ىلا اوكف هباصدأووه مدن ةكمىلا مجروهنعفللا ىذرةزج لتقاملكل ذوهباصص أو ىثحو ىف

 نبذلاولوقتةكع كانعمسانأالا مالسالا نع انع'ج سيلهناوا :ع'صام ىلع انمدن دقانا إسو هيلع هللا ىلص
 انينزو هللامرح ىتااسمننلاانلةقو رخآ اطاهنباعمانوعدد- ةوتايآلارخا ىلارخا ا طاهنلا عمن وعدبإل

 هللا ىل هللا لوسرامهم ثعبف نيتبالاااصال_علمعو نمآو بات نمالا تلزنف كانعرتال تايالاهذهالولف

 هللا ناتازينااص ال_علمعنالن أ ناحودبدش طرشاذهناهيلااوبتك امهؤ رقاساف مهما سو هيلع

 ةئيشملا لهأ نمن وكن الن ف احتانا | وهب مويا ام ثعبف ءاشي نا كلذ نودامرغغي وهبك رمش. نأ ر فغبال

 ىنلاىلااومجرو مال_سالا ىفاوا_خدف مهيا|اهب ثعبفةبالامه_سقن أىلعاوفرسأ نبذلا ىدابعايلق تازنذ

 ىنع كهجو بر غكح ولاقدربخ أ اساف ةزز ح تاق فيكى فر بخا ىبهحوا لاق مثم هم« لب قف سو هيل عننا ىلص

 لاقف لجر ماقةبالا مهسفن أىلءاوفرسأ نرذلا ىدا ٍمَءاي لق تازنا مل ليقوتامن أ ىلا هب ناك- ماشلاب قحلف

 كرش! رفغبالهللانا ةبآلا ىنءموةبالاد ذ_هتازيفاثالثوأ نيت ىمهيلا ماقمثتكسف كرمثلاو هللا لوسراو

 ماثالاوبونذلا باحد أ نمءاشب نا كرسشلا ن ودامرفغي وىنعي ءاشي نمل كلذ نود امرغغي وهكرسش ىلعتام

 ةنجلا هل دأو هنعافع ءاش ناةئيشا ارطخ ىف هنافةب ونريغ نم تاء اذا ةريبكس ا !بحاص نأ ىلءل يلد ةنآلا ىفف

 ناف كريشلا نودالاةر

 ةيالا فوءاشي نمل كلذ نودام رفغي وهب كرش, نأ فغبال هللا ناهلوقاراثلا ىفدلخوهف كرمثلا ىلع تام
 ىلاءتهننا نأ ةئسلا له د نعود راك بحاصارهغ نأ ةمكحلا ىف زوحالاولاة ثيح هب ردقلاوةلزتعملا ىلعدر

 ىلصهللالوسر دهع ىلءاكلاقرمع نبا نءىوراماغ, أ كلذ ىللدب وهياعرةءالوهلهركم الءاشيام لعفي

 هغما دعو ىلاعتهلنانالهناسحاو هتجرب ةن اه دأمثرانااب هب اعءاش ناو «مركو هن

 نأ ر فغيالهللا نا ةبآل! هذه تازئتحراثلا ل هأ نمهناان دهشةريكىلءل-جرلاتاماذا لسوهياعهللا

00 

 نمادقو م-هاك نمو الناباقلعم ناك

 دو مدأ_س نبانافمهذعب

 ماشلا نم الفاقةيآلا عمس
 هياع هللا ىل_ص تلا قاف

 قاينألبق اماسمإ و
 راك ا لاف ءا[

 نأ ليقىلدأىا لصأنا

 نالو ىه>و هللا سمطإ

 دحاب هدعوأ ىلاعت هللا

 3 سمطب نييمالا

 سمطلا ناكنافمهنءلب وأ

 مهتاسؤر لاو-أ لدبت
 نب رهالا 0 ناكدقف

 لدح دقف ءريغناكناو

 لكب نونوعل «مهناف نعللا

 رظتنم وه ليقو ناسل

 (هللا م ناكو) دومااق

 باذءااوهوهب رومأماىأ

 عمرا اودعوأ ىذلا

 عمي ن ناديالؤ ةلعالا ئاك

 اونمؤيل نانب مالا أ

 كرمشب نأر ةغيالهتلانا)
 رغغيد) هيلعتامنا هب

 ودان ىأ (كالذنردام

 ةري-بك ناكن او كرمثلا
 لصاحلاو ةبوتلا مدع عم

 هنع روفخ٠ كرششلا نأ

 نارغ* دعو ناوةبوتلاب

 ىلإ تك ل نا هنودام

 0 كرشي نا رِفغبال

 بذي نمل رفغي و كرمثم
 هياع ىنلالاق بنذءوهو

 ةدا دب كمر طا نبا هلوقكهموعن عءودح رحال(ءاشينمل) هلوقبهدييقتوهتثم ا هنحلا لح دايشةد كرش 3 عا هللا تأ نم مالسلا

 ةبوتااإب هنعوذع٠ رغك- 21 نال ل طاب ئانلا ىلع ةلزتعم ا للجو ة هن الاوله نم ىلإ بحأةنانآر ةلا ام هنعدللا ىخر ىلءلاقءاشي نم مفقزرب

 انرك ذاهف اذوامهنب ةفرفتلا نايبل تقيسةيالاوةب وتلاب رف :.نأىلوأ هنوداغ فلس دقام مهر فغي او هتلي نااورفك نيذلل لقىلاعن هلوقل



 دلال محي و بانهنع كعمسفهاش رتامالكع مسمريغ عمساو ايش عمت كناكف كتةفاوباباوج وج عبس هريغ هانهمو هيلا اوعدنام ىلأ باح

 لمت وانر ظنا اوانيقراىأكماك ارد لطم 5١ هلوق كل ذكوه. ,ساذااب الف نالف ع٠ هسا كالوق ن 75 ادركت عمسمريغ عمساىأ

 مالك, هنو ءاكي لسوء ياعهنلا ىل_صةللالوسربأز رهو ن دلة هي رع ساوناكف 9و كل ىهوام نوباسني اوناك هناي رع مو همن رح ةعةفا وو

 ىافي رحئوا التف (مهتساابايا) مارك الاو ريقوت اهءنورهاظب وةناهالاو 0( ةميششااهب نووي لمتحم
 010002 ير -- هس ف ا كلا روان
 7 5 - 1 0 .٠ 3 2 يا ١ : ١ 9 ا مم ٠ ل 6

 قنولوقيمعمسا مل-وءياعهنلا ىلص نا نولوق.اوناكمهنا ليقو ك٠عمذالرانمعمسانولوقباوناك 108 4 لطا اال

 اجي 0 ا ا يلا 0000 0 |

 يلا جلال ا :ءايدتالا 5 000

 نواتفب م :| ىنءللاو 2 3 ةاذائئذلا حد ولن مهنالإيواهلصأ ( بدلا ىفانعطو ,هتسلايل) مخفتلاو ليج ار

 الوهمةشنامعا م  عمادصال نولوةياوناكوةنوءرلا نمهنواءديفذ :اعا ارا نان ءارنالالطابمتوا_هدعرف قحلا

 ريةوانرافنا عضوم انعار

 تعمسال عض وه عم س#

 نواتفن, وأ اهو رك

 نم هنورمضإام مهتنسلاب
 5 0 :رمهنو رهظيامىلا مشا
 مءاضغبلاوةواد_ىلا ندم# واقىفامو ,هرئامض ثبخ ىلع ىلاعتهللاهرهظاف كلذ فرءلايدن ناكولو فره» انو 0 : ّح 5"

 . 0 3 0 0 2 ع و 59 امارد /

 لل هنعأو اعط اوازعمسا :دصع انعمس ل دياولاق : أولو 5 3 انعط اوانعمساولاق : أولو !اءز لاق وح

 (موقأو) هللا دنع ىنعي ( مها اريخ ناكل )انيلارظنا ىأ نا ارمطوق لدب ىنعي (انر مرر ددقالا 5 وقلدب عب( عمساد) 3 الق م« اوى ( 0 ناكول مهوقو» (نبدلا

 هلل ىلص دمح-« ىنعي (مهرفك ) هجر نع مهدعإ 5 طىنع .(هللامهنعل نكتاو) بوصأو ل دعأ ىنه

 ليقوهباعحأو مالس نبهللا دبع ل ثم ليلة رفنالادوهملا نم نمؤ.الف ىنعي (اليلقالانو:مؤيالف) |-وهيلع
 دووبا باطخ (بات كلا اوتوأ نذلااهمأ 00 مهقزرو .عةلخفللا نايمهفارتعاوهلياقلا كلذيدارأ ١

 رابخ ماك كوم يبلانا كلذ زةاروجا نب( مسالة دعم) ارق |ىنعي 2 زئاماونما) مو (ممساو) انيصعو

 كاب اقحايدز

 انعم ساولاق م«ناولد) هبق

 اولو-هتي مو (انعطأو

 هس ةنمم# 5 اوقحل 0

 : 5 ع ا عل ا 1 * يم - 3 . - 9
 اذه نرقو نا-ءالإب مه ىم 0 در ل 00 1 (ناكل)

 دارملافاوركذوولاب ” 1اةلاراوتشلا لص أ (اهوجو سمات نا لبق نم ىاهتلاقق ديد ديعولا مالا 3 امر

 ةقيقحلا ىلع هل نمام ا هزا ىلع ل محن نأ ىناشلاو هدرة ىلع لمح نأ اسه د> أ نيهج و انهه سمطلاب ا (موقأو)

 نيعلاهجولابدارملا نوكيفاهيمعن ليقو ريعبلا م2 اهلعحبس ارعنء!لاقدوجولارود طيطخ و حوهلاقذ (ىرسسا وكر

 فلخ ىلا هوجولا لع>افاهرب دن ليةوءافقالا ىهواهرابدأةمِ ه ىل ءاهلعجت ىنعي (اهرابدأ ىلع اهدرتف ) 0

 لصح اذه دنعو ة>يضفلاو ةإ لاو ةقلخلاهب وشت نمهيفامل مطةب وقعاذههللا لءجا.ءاوما-ةىللاءافقالاو

 زاجلا ىل_عسمطلا ل نمامأوةمايقلا مورباصتخم ديعوا | اذهنوكي اذه ىلعف تارسملا رثكتو مغلامط

 بلقلا سمط سمطلابدارملا لية واهتل الض ىلع ىنعياهرابدأ ىلع! هدرتفىدطا نءاهسمطن هيدارلا لات

 سماعلابدارما ليقوزعلادعبةلذلاو راغصلا مهسانف مطاوحأ ربيغ ىن» اهراب د | ىلعاهدرتف ةريصيلاو

 [ ريضنلا ىنبءالج اوهواؤاج ثيح نم مأشلا ضرأ نمءاحب راو تاعر ذأ ىلا مهدروةنيدملا نم مه ران اوم

 نع م_هدعب و م-هدرط

 مهرايتخاببس هنجر
 الانو:مؤيالف) رفكلا

 اونمآد-ق .-ممم (اليلق

 هناحص أو مالس نب هللا دبعك

 افيعض اليلقاناعا الاوأ
 ظ ل ثالا اذه تلق كلذ مهبل عي مفاونمؤبواونم وي 1 ناهوجولا سم طب ما لدم مهدعوأ دق تلق ناف 0

 ْ طو رسشما ذه آه نع باو 1ك |وةقمق ةقيقا ىلءهل>وا عطيط2وحمو 00 ا دراما 1 ِه 2 31 2

 ظ 0

 ءاجةيالاه ذه عمساملا مال_ن هللاديعناىور ونيقابلا. نع قرف سانمسهنم نما دق 5و نامالام لعل

 ظ لو<ىت- كلا لصاناىر هنلالوسرايلاقو افدلهأ ىنأ !نالبق لسوه. لع هللا ىلص ىنناا ى 0 5 نبذل 5 كلا 51 راكنك (انددا 5 ان قزم :هئلع هللا كال

 ىا(حو نماهروص طيطخت وح ىأ(اهوجو سمان نالبق 3 «)ةاروتلا ىعإ (ميعماملاةدصم) نآر ا ىنعي (ام ازيا

 بيقعتا امتلعج ناو بدبسماءاخأ اواهلثمةسومطءءافقالا ىف مهواهراد أةئيه ىلع تاهلعحتف (اهرابدأىءاهدرغف) 0 0

 ا الار .ولا سك فاهوج و 0 1 ر 00 ةعباود- وثمن لح
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 مهيلا كساعهتثي لأ ىنعم ىلء ىلإ ىد؛ ع وبلقلاة بؤ ا .نم( رتأ) رصةتلاواط+لا نع (اروذغ) ريستلاو صر خرتلاب (اوةعناك للان

 ىدطابا منوادبتسي (ةلالضلا نورت_ثيإل دو لارابحأ امهوقار دلال ن ءاظح (باتككلان مك صاوتوأ نيثلاكا) مهيلارظنت ” مى وع وأ

 لي الار ةاروتلا قدب 0 رعلاى الاوههناو دس 4 .اعهللا لص هننا لوسر ةوبن ةدك ىلع م طتايآلا حوضودعب ةيدورملا ىلع ا اةيلاوهو

 (4 هللا كد ) ) عفملا ف (ايلوهنلابىكو) مرو. ءافمهوحصن :ة.1الو.هورذ>اف
 ناوهيلاو دحر ,ظاو رظا نو هدلئاحالو ءا ارم ىف ناكن اوهئاقفردذءو هلحر ى هيلطإ ناير ةسلا ىفءاملا لط

 ااا لف لاةىلاعت لا ناله نع لدع هوحتنوأر ادجوأ لت نما رقلئاعدر ظن نودناك

 عمسو 0 نم عناملهيلعردقي ,الوءاملا ىأر نافةفم :> ىبأ دنع باط طرت_ثيالوسباط نملالا د لاقي

 هيلعةداعاالو ىلص» ميتيف مداعلاكو هفءاقتسالاةل" اهعم سياورثب فءاملا ناكو ًاهيا!باهذلا نمهعنع

 (اروفغ) ,منعحفصي راسا زواحت ىنعي ( اوفع ناك هللا ن ا) ىلا. ةهلوقو لع 0

 اهرمسإ وةدابعلا مهد ابعل صخر ىلا .ءتهلنا نأ ىلع هير هيؤو'هرتسسإ وبونذلار ةغب هدامع ىلعاروتس

 هلوق يو ةدابعلا ىمأ نب رحاعلا صخر نا ىو ناك اهتءعوفعي و بونذلار فغي ناهتداعتناك ع نمنال موياع

 نب ةعافر ف تازن سابعنإ!لاقو ةنيدلا دوه تلزن (باكسلا ن ءابيصناوتوأ نيذلاىلارتملأ) لجوزع

 هللالزئ افءاباعوام,ةةسلأ اب ول مسسو هيلع للا ىل_صقللالو اوسر ماك_:اذااناكنييدوولا مت دنيزخالا ودب ز

 ةاروتلا ع نماظ-حاوطعأ ىندي باتكلا نمايداوتوأ نذلاع ءالؤهىلا داي( كماعهنني ملأ ىنعي رتل ىلاعت

 ىهىتلا نع ىتأ ثالذل يرد امو .ةاوركناو5 اروتلا نمىسومةوناوفرع مهنا كلذو

 هللا يصدم بيذكس: نورثؤيىنعب (ةلالضلا نورتشي )اهم لمعلا اوتؤي لوةاروتلااوماعمهنا ليةوضيعبتال

 هيف لدقو ئشن ئ ةلاديتسا هنالءاربشلا ظفلب رك ذامناوةساي رلامطلصحتواشرلا كل ذباوذخ ايل سو هيلع

 ىنلاع ل بلا نع ىتعي لب تلااواضتنأ) دوهبلا ىنعي (نودي ري و) ىدطابةلالضاا نول ديت سب ىن :ه» رامخا

 ىنعي (5- ؟ادعارلعأهللاو) مالسالا اوبنتح كل مبميلع سييلتااو نينمؤملالالغا ىلا نواصوت مهن
 0 نينمؤملارسشعماب ل ءاضغبا اوةوادعلا نمدوهم||بوأق ىفامه

 قكو) دح ا هريضي مل هيلو ىلاعت هللا ناك نموهب متاقلاوك سعأ ا اوتمىنعي (اياوةللاب ىف قكد)6 ذادعأممت :اذ

 نايب وهليق (اوداهنيذلانم) ىلاعتهلوقوهرصنو هتءالوداوةل ةمهاعمرصني وهف ىنعي (اريصن هن

 وهل-يةواوداهنيذلا نمباتكلا نءابيصن اونو أ نبذلا ىلا رت ا ريدقتلاو بات رك نمابيصناونوأ 0

 ب مع ىلا ءتوهناححمس هنا

 نبذلا ع نهرب دقت نا !.ةواو داه نءذلا ع نماريصت هللإب .كورب دقت !اوهلي قاع قاعتم

 هنا للا د هم نو لا هن ءزفوادم وهنوريغب د وهبولد زيكأ(م اك-!!نوفر <) موقاوداه

 صمالا ٠ نع هنولأسيف لسوهي ءاعهنلا لضهننالوسر نونأ ايدوهمأ !تناكس ايع نتا لاقو ةاروتلا ن٠ 0 سوو لع

 ءاقلاف. رد>لابداراال_.ةوهمالك اوفرح هد_نع نماوجر اذافهلوقب نوذخأب ,منا ىريفهن مهربخيف |[

 انعمس نولوقي د) لطابىنعهىلا قحلاهانعم نع ظفالا في ركوهوةدسافلات الإ واتلاو ةلطاس ءاةمْشلا

 ىئاولاق سمأب سو هيل عهتلا لص ىنلا مهيأ اذااوناكمهنا كلذو ك ص انيصعو كلوقانغمس ىعي (انيصعو

 ريغعمساو) افافختساوادانعلوقلا كلذ نور هظي اوناك مهنا ل,ةوانيصع نطابلا ىفاولاقوانعمسرهاظلا
 مهنافمذلا ىفاهانعمام ًاواهور كم عم ريغ عمسا حملا فاهانعمام ارجل مهناف منلا ىفاغانعمام اواهوركم عم ريم عسا حيدملاقاطانعمإعاب مدار كال رو

 ع اوه ةوادعب رح دقو ) | دعإب) 5( ًاهنداو) هواضامك قحلا 0 )نون :مؤملا هم متن, (اواضت نا نود رد) ع

 هتءالوبا اون مفدلا ف (اريصن

 اولايتالوأ مهنودهنرصنو

 مهيلع مرصتيعللا نافم
 اياوو مهركم مفك 5

 ىل-عناب وصنم اريصاو
 نءم) لاما ىلءوُأييعلا
 نيذلا ناب (نياهوبلا

 باتكلا ع نمام دصن اونوأ

 1 - عال نايب وأ

 قلعتي وأ ض ارتعا امهنب
 نم ريع :ىأاريصت هلوقب

 5 مدن هلوقك اوداه نيذلا

 اوبذك نيذلاموقلا نم

 فوذحء قاعي وأ اننا أب
 موقاوداه نيذلا نمهريد:

 ادتيم موةفماكل' نوفر

 ربا وهلغف-ط نوفر و
 مدقم اوداه نيذلا نم

 فوصوملا ف ذ_دوهياع

 وهوهتفص مقأو موقوهو
 ري ماكلا نوفر-<)
 اهنع هنوادع (هعضاوم

 هوادباذا مهنالهنواب زو

 هريغاماكه ناكماوعضوو

 ىهعضوم نع هولامأد تؤ

 هللا هع-ضو ىتلا ةاروتلا

 نماهنعهولاز أو ايف ىلاعت
 مهفب رحنو كللذو هماقم

 قهعضوم نعةعب ارامل

 ىتااهعضاوم نعهتلازا نماندبام لعهعض اوم نعىنهف هعضاومدعب ن مةدئاملا فوهعذ اومن ءانهرك ذم هناكملاوط م دامهعص وة ارو

 نيذ ايف نو؟ينإب ربدجوه عضاومهل تناكهنأ هعضاوم دعب ن نم ىنع.وهناكمدريغلادبا نه «مهناوهش تضنقا | ياهبف هعضوةنلا ةمكح تبجوأ

 هباورسأ ل يق كم أ (ان :فءوز كلوق (اقمك نواوعي د) نايزراقتمناينمماو عزا ةمودعضاوم دخل ه2 هالىذلا بيرغلاكهوك رتهوؤرح

 الب كيلعاوعدما: *عمساى أ مذلا لمد نيهجووذلوقوهو عم مربغتنأو عمساىأ ب بطاخلا نم لاح (ممسمريغ) اذاوق (عمساو)

 ريغعمساوأةباجتسمةوعد تعمسال طوق نا ىلع الاك_نا ثالذاولاق عمسمريغ مصأن اكف أيش عمسي م هيلع مهتوعد تديجأوإ هنال تعمس



 الاف
 مفهيلع سف لجرهيغاف لجرتب وحن نم لسوهياعةنلا ىلصةللالوسر لبقأ ميئجوبألاقذ ثر اان ميهج |

 هيلعدر مثهيدب وههجوب حمس طئاجلا ىلع هدي عضوفرا ديلا ىلع لبق ىت- لسوهياعمتلا ىلصىنتاادرب |
 نهناكسفهتجاح ىضقنا ماف سابع نباىلا-جاح فر مت نبا عم تقئاطن !لاق عفان نع دوادىب الو مالسلا ْ

 طئاغ ن٠ جوخ دق ٍلسو هيلع هللا ىل هللا لوسر قاف ةنيدملا ككس نءةكس ىفلجر يع لاق قدمو هني دعس

 هيلعهللا ىلصةللالوسر برضةكسا| ىف ىراوتين !لجرلاداك اذا ىت>هيلعدر إف لجرلا هيلع إ-فلوب وأ

 ىنعنعل لاقو مالسلاهيلعدر مثهيءارذا هب حسف ىرخأةب ريض ب رمض مثهيج واهب حسمر طئاح ىلع ديد سو
 بابلا اذهىفامدوج أ اذهف نيقفرملا ىلا هيعارذ حسف ةباو رىفورهط ىلع نك 10ىنأالاالو | كيلعدرأ نأ
 لاص,اونيتب رضب نيديااو هولا حسم ىنعي نيمكحلا | ىلع ل وادد_يفود دانس ة#ىلاراشأ قومبلاناف

 هللا ىلص ىننل!نالبارتلا رابغ نيديااو هجولاب قاعي لام مصيال مهيتلا نا ىلع يلد هيفو نية ؤرملا ىلا حسملا
 ىلا نيديلا مهنا ىلا ىرهزل' بهذوهّت> ناك املا يفاكبرضلاد رحم ناكو لوادعلابرا دا ت> لسوهيلع

 ملسو هياع هللا ىل_دهنلا لوسر عم مهواو>-: لاقرساي نإ رات نءىورام كلذ ىل_ءلدب و نيبك-ملا

 مهفك اباوب رضفاوداع مثَةدحاو ةدعسم مزهوجوباو>.م مثديعصلا مهفكاباوب رضفرجفلا ةالصا ديعصاب

 ةعاج ب هذودوادوب ا هجر مهدي أن واطب مث طابآلاو بك انملا ىل هاك مهم دياباوح سف ىرخأة يم ديعصلا
 لودحكمو ءاطعو ىع_كاالاقهب و ساء نب او ىلع وقوهو نيفكلاوهجوالةدحاوةب رض مميتلا ناىلا

 ىنثعب لاق رساي نب رامت نع ىو رامياوجةحاوىرهاظلادوادو ق>ساو دج او كلامو ىعازوالاهذهلاو

 ىل<ىنا'تينأ م ةبادلا غرك ديعصلا ف تغرمتفءاملادجأ ملف تبنجافةجاح ىف !_سوهياع ملا ىلصىنلا

 ةد>او ةب ريض ضرالا هي ديب برض ماذكه كي ديب لوقت نأ كيفكي اءالاقفهل كلذ تركذةلسو ءيلعهنلا

 ضرالا هيد .ٍ برضوا دكه لوقت نأ ةياور فوههجووام-منطاب وهيةكرهاظو نيعلا ىلعلامشل اسم م“
 | ضعبد:عاهد-وة-ر اماه ذط مساديلا نا هتلجو نيحرحصلا ىفهاجرخ ًاهيفكو هيو حسف هيدي ضفاف
 | اهدح جاجزلا قحساوب أ لاقو ةقريساادح فع وطةملاوهاذهو ع وكلا ىلا لمانالا فارطأ نءةغالا لهأ
 عوطتماوهديلا د نالاق فكتاوهمميتلا ىف حوسمملا نأ ىلا بهذ نذ فدكلاىل|لمانالا فارطأ نم

 ىلع قاطي ديلا ىمسم ن'ىلار ظن طابالاو بك انملا ىلا مميلا ف ح وسمملان ا ىلا بهذ ن.ءوةقرسسل ا دح ىف

 ىفةلوسغنلاديلاوءوضولا نعلدب ,ميتلا نا لاق نيقفرملا ىلا مميت !ىفح وسمملا ناىلاّتهذ نمواهءيج

 درقأا ىلع مي ديأو كهوجوب اوساف ىلا «هلوق ىف ىذلا قاطملا لمحيف مميشاا ىف ةحوسمملا ىهءوضولا
 ثيدح نءاذه ىلا بهذ نم باجأو قفارملا ىلا مي دب أو هوجو اوللغافءوضولا هب ف ىلاعت هلوق ىف ىذلا

 ا مميتلاهب لمكام عيج هنم دارا سياو برضا ةروص ناب هنمدارأانإب رام

 | ناكاذالمرلاب زوي و نيديلاو ءجولاب قاعي رابغه صلاخرهاط بارتلوالا جس ميتا ناكرأو # لدفع

 | ارداق ناك ناوز اجهز عمهنذاب هريغه.«ولوهفكب ملح رلا به ضرءتولف ديعصاا دصق ىفاكارابغ هيلع
 حصيم ثدحلا عفر ىوتوافةال_هلاةحابتساةز عبارلا نيديلاوه_جولاىلابارتلا لقن ثلاث! ناهجوف

 بيئرتلاو نيتب رضب نيقفرملا ىلا نبديااوهجولامسم سماخلا لفنلاو ضرفلاةحابتسا ىو: نأ هلك أو

 نءاو ىلءلوقوهودحاو مهب ضر ىالد نإ, ما ازوجالوا خةولوخ ددعبالاةالصا مميتلا حصيالو

 ا ىل ةءاج يهذو قدعسا اودجأو ىفاشلاو كلام بهذهيلا اوةداتقو ىخلاو ىبعشلا لاقهب ورمع نب او سابع

 ديءس«لوقو»و ثدح< ملام ضن را نمءاشام هب ىلص!ن ازو<و تقولا ىلءهدقتزوجف ءوضولاك مهلا نا

 ءاشام دحاو مم ىلص:نأزو<هنا ىلعاوقفتاو ىأرلا باو ىروك او ىرهزلاو ن_سحلاوبيسملانب|
 ١ طرتشيو ابنج ناكنانارةل؛أرقينأوىرخالاةالصااتقو ل دب نأ ىلاهدعب و ضرغ!!لبق لفاونلا نم

 2 ل ل ا ا

 كلط



 20022 ئتب تجب تبت,”

 انانذا

 ابيطاديع_داومم.ةفىلاءتهلوقوءاملا كذ ناد جوع ءموميتلا هلز < هناذ مرت ناويح ش *امعو اهشطعل | ا

 ماعد ع ةصوص#لاعفأن عا ءعرمشلا قودوهبدصق ذا انالؤ تمملاقي دصقل ةغال انا ىف ميتا الضأ ا

 تاينالور>شاهمف سدل تا ضرالادرعملا ةداتنل:ةذ بيطا!د.«صلاىناوفلتخاوةال_هلا ةيدأتلءاملا |

 لاقو اهيف ئثالىتاةب وتسملا ضرالا ديعصاا ثرلا لاق كلذ. كو ضرالا نءىوتسااديءعلادب زنبالاقو |
 لاقتادع«_دلإدوءقلاو ماا سوه اع اللا ىل_دهلوق ىف دم.عوب لاق كل ذكو بارت اوهديعدلا ءارفلا | ا

 لاق جاجزلار ايتخاوهوز رابااضرالاهجو ديعص| لبقو بارت اودوديءصا| ن نءذوخامقرطلا تادعصاا

 ضرالا هجووهامنا تارتلاوه سيل ديعدا!نالالوأ ب ارث عض ذولا ىف ناك لايتالو ضرالاه جو ديعصاا

 ةظياغلاءاحطبل أمافرا.غىذ ب ارب ىلعالا ديعصا مسا عقياللاق ديعصااريسف ىف ىفاشاا نع عيبرلا لقنو |

 لاقديعصااوه هطلاخ ىذلا ناكرامغهل نوكر د.وأ بارنهط!اخ ناذ دع هلا مسااوياععقيالف ةقيقرلاو

 ىةود فلا وهو درعصااري سف: ىف ىذاشلا مالك اذهةراعاذ- هلكخينر 0 الوةرونب مميقيالو

 ةعحص دعما! فلاوقالا عيجو بارتلاهف!ىف د.بعوب ا وءارفاا كلذ ىل :هقفاو دقة كلذ ىفهلوقوتغالا |

 زوعامف مل-ءلالهأ ف لتخاوبارتلاوها ديعدهلوق ف سابع نب لاق دقو بارتلا :ههبدارملا نكت ةغالاىف
 نآلن هلاو ه حلك رابغهلا بارتلا مسا _ياعمقو' م صتخهناىلا ىفاشلا ب هذف مميتناهب

 ىلاعتهللا نالوروهطلاب بارتاا| صان اروهطااربوا د>ءسم ضرالا فت اءجلاق 2 وهات هللا ىلص ىنلا

 ىل_عفهنابن جر تيتا الجل داق ِءادباومف تدنىذلا اوه ضرالا نم بيطااو بيطاابديعدا| فدو

 نءةطكرهنمكيدبأو مهوجوباو>مافةدئالاةروس ىفىل «تهلوقاضي.أ ناو بياطب سبل تبنيالام اذه ا
 نمذوخام هنال ديع_صرا.غال لاق هنافاضي . اوهياعبارتالىذلار كدا ىف كلذ قأتالو انهضيعبتا

 مكحهوجوب او>سماف)

 ةدئازءابلا ليق (ميدبأو

 لكبمميتلا زو<هناىلا كلامو ةةينحوب آس هذو ههشأامورخصلا ىف كلذ نوكال او عافترالاوهو د دي ظ

 ءالمةرخص ىلع هديب رضول ىت- كلذو<و خين رزلاوةروالاو صخلاو لم 000 رالاساج نم يكل

 ديعصااودصق اوهم تلا نالاولاق ةبآلار هالفب هقف او نءوةفيذ-وب أ جستح -او هد عدم حصص ا

 ايفاكردقةلااذد نوك نأ ب جوفاضرا وددق'ىأاي.طاديعص اوه متفىلا ترق كضرالا نمد ا

 نأرباج نعىورا-!واولاقضرءبتا نوك:نمةظفاناوه-:مهلوق ىف ل يلدلا نم مدقتاعهنع بيجأو |
 مدقتامدرسفي لمجناذه نابهن بيج ا واروهطوا دجسم ضرالا 4تاءجولاق لسوهيلعهللا ىلصىننلا |

 لص: هوهام لكب مميتاامهضعب زوجو لمجلاىلد ىغقي رسأفملاو بارت. صيضخ ىف ةذيذ> ثيالح نم

 هنعبيجأو ضرالا ىلع دعاصت ام ىل >ع 2 كءعص ١١مسان الاولاق كلذو<وردهوتابنوردعش نه ضرالاب

 قدودحئاوهم ميدل ىف حوسمملاهجولا 00 ءنهلوقو © ةلدالا ن٠ مدقتاع

 وهو نيش او لاسهنباورج نبا سلا لعارتكا !بهدقدلا نم هحعسم سل اؤءاماعلا فاتخ اوءوضولا

 هيك برضي نأ كلذةروصو نيب رضب نيةفرملا ىلا نب ديلاوهجولا حسءهنا ىيفاشلاو ةفين> ىلأ ب هذم

 قرفيو ىرخأ هب ريضب رض. متر وءشلا تبانمىلا بارت! لاصإ |بالو ههجوا هم حسم وبار ىلع

 ! نان رض مهما |وهيلعهنلا ىلصىنلان راجل نءىورام كلذىل د لديو نيف رملا ىلا هيدي سوف هعباصأ

 ا أن ءدمش نب مهاربا نءىفاشلاى ور 0 قيمبلاهاور نب ةفرملا ىلا نيديالةب رسضو هجوالةب رض

 | لفدسي 1 كس كفو : ودول سوه لعملنا | ىلد ىن' | ىل- ترص لاق ةمصلا نبا نعجرعالان ءثربوخلا

 1 ه ىلة در هيع ارذوههجو سفر | دولا ىلع هدي عذو مثهعم تناك اصعب هن ةرادإلاىلا ماق ىت>ىلءدرب

 ريم ن ا ةمصلا نبان 0 هعمس مز هرهن نءرلادبعوهو جرعالانال عطقنم ثيدح

 ىبأىلءانلخ دلاق سامع نباىومريمع نعني<ي>صلاف جر#وهاذكو ةمصلانبا ن ءسارعناىلوم

 ا لل ل ل ا يي 2-39
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 نمجرفلا سم ءوضولاضقاون نم د ةسماحلا ل: لا ثيدحلا اذ_همهضءب فعضو لبن نبدجأ
 سا م صاقوىنأ نب دعو سابع ناورمع نباور.علوةوهو ءوضولا بجوب هنأ ىلا موق بهذف رب  غوأ« فن

 د_جأو ىنفاثلاو ىعازوالا 20 ِمءااو راس نبناءاسو بدسملا نب درع_سلاق هب وةشناعوةرب رهفأو |

 لد ع اوسكااذ ىفةأرماول_جرلاو فكلا نطبد سملاذا ءوضولا نضةتن,لاق ىفاشلا نأرب_غقحساو أ

 لالفدرك ذ 2س سم نءلاق إو «يلعةنلا ىل_طهنلالوسر ناناوخةتنبةرسب نءعئىورام كلذ ىلع | اوردفت لف (ءاماو دع مف)

 وأ همد عا هلامعتسا ىلع

 لوصولاةلآ دقفوأو دعل

 وأةيح نم عنا وأ هيلا

 نورفاملاو ىضرملا مهو
 ةبانملا لهأو نون دحلاو

 صمالاوه ىذلا ءازجلاو
 اعيج م-مقلعتم مميتلاب
 ءاملا اومدعاذا ىضرملاف

 مهزعو مكر ح فعضل

 هومد_ءاذا نورفاسمللاو

 لأو نون دحلاو ةدعمل

 شل هو دعا ذا ةياتكإ

 اوني نأ مهلف بابسالا
 ( | ديعص) ىلءوةزد مهل

 هجو وه جاجزلا لاق
 هريغوأ ناك ابارت ضرالا

 نارا ستاك
 وا
 هروهط كلذ ناكل حسمو

 ةدئالا ةروسى نمو

 ضرع.تالال ةيباغلا ءاددءال

 ١ ارهاط (ابيط)

 تعمس ثلاق ةباي> مأ نعو 0 هو<ىاسنلاودو'دىنالو حيض ثيد>لاقوى ذمرتلا هجرخأ موه ىدح ا

 / نءوةعرزو أو دجأ :دفوهح أم ناهجرخأ ذوتياف هجرف سم نملوقي لسوهيلع هللا ىلا صهنن'لوسر ا

 ءوضولاه يلع بجودقفرتس هنود سياوهرك ذىلا:ديب ىضفأ نملاق لسوهيلعهنلاىبصىنلانأةرب رهىلأ
 | ىبأودوع_سم نباو ىلع لوقوهوءوضولا جوبالرك ذلا سم نأ ىلا موق بهذو لبذح نب دج-أ هجرخأ

 نعوىورا.ءاوجتحاو ىأرلا باحصأو كرادملا نناوىرولاب هذهيلاو نسل لاقدب و ةفاذحو ءادردلا

 ظ ىىرئامهللا ىنايلاقف ىودب هنأك لجرهءاخ إ_سوهياعةللا لص ةنلالوسر ىلع انمدقلاق ىلع نب قاط

 | هون ىقاسنلاو ىذمرتاودوادوبأ + رخ ا هنمةعضب لاقوأ ةغذطمالاوه لهلاق اضونام دعب هرك ذ لجرلا سم

 | هللا وسر ىلع همو دق ناب ىلع نقاط ثيدح نعرك ذلا سم نم ىلع ءوضولا بجوأ نم باجأو هانعم
 ضاقنتاىور د ةوامالسا مهر نمةرب رهوب أو دسملا ىندي وهوةرحطالوأ ىف ناك ملسو هيل عدللا ىلص 0

 ظ (ابيطاديعصا وم تؤ ءام اود ذ) ىلاعن هلوقو ُه ثيدحلا له دنع ىوقلاب سياوهو قاط نب سقهنبا ا

 ظ ىورام كلذ ىلعلدي وةدارعلا بابس أ مهل لهسيل هب ىلاعت هناا اهصخمالا هذه صئاصخ نم مهتلا نا لعا

 ظ ةكئالملا فوةصكانؤوفص تاج تالثب سانلا ىلعاناضف ملسو هيل هللا ىلص هلل'ل اوسرلاةلاق ةفيذح نع

 ظ ءدب بيس ناكو ملم هجرخ أءاملا دن ماذا اروهطانلاهش رتاعجواد_دءسم'غهاكض رالاا:!تاع>و

 ظ 0 رافسأض عب ف لس وهيا هللا ىلصةلدا لو سر عمان رش تلاقا نعى ا. هللا ىذ ا نءىورام مهتلا

 ش عاق او هساعلا ىلع | سو هيل - هللا ىبصةللا لوس ماقاف ىف دةعمطقن ا ش+لاتاذب وأ ءاديملابانك اذاىت-

 ظ ةثئاع هلاك رالا الاف قيدصلا رك ىلأ ىلا سان | ىنافءاممهعم سياو ءام ىلءاو ساو هعمس الا

 ىلءاوس دلو سانلاو مل_سو هياعفتلا لص هللا ل وسر تسيح لاقتف مان دق ىذفن ىل «سأر عضاو !-وهياع

 قرداخ فه دب نعطي عجولوقيناةللاءاشاملاقوركب وبأ ىندتاعف ةشئاعتلاقءام مهعم سيلوءام
 ظ ملسو هياعمتلا ىل هللا لو سر مان ىذذت ىلع سو هيا عهنلا ىبصهنن الوسر ناكمالا كردتلا نمىنهنعالف

 نيحيحصلا ىفداجرخأ حت دقعل اان دجوف هيلع تنك ىذلاربعبلاا:ةعبفةشئاعتلااقركىفأل آب < كرب

 ىلع وهو عضول مسا شيملا تاذو ديب اهعجو ا ديب ىهفءاردك لكو رفغقلاوةزافملاءاديبلا ءاديبلابا طوق

 ءاجوأ ىن-هملاوهإ يقام ىلع فواطعمو هءاماو دحت لف ىل :ءتهلوة هان رثاىأريعبا!انثعبفاطوقو ةنيدملا نم دب رب

 ريغ الو نشب هو د< لفك زوعاف ىنعيهو د مفهباورهطتلءاملا جلطفءاسنلا مت مالوأ طئاغلا نم كتم دحأ

 ىفاشلالاق ءاملابلطدعب مميتلاىلاه_-:علدعءاملاهزوعأ اذافءاملاب رهطتااب روءام ثدحلانال نم
 ةريسىلطلا هيلع جو ةءناُم اةالصاا|تقو ل>داذامثىلدو مهد ناف ءاملا فا طةالصلا تقو ىل>داذا

 نادجولا مدعفءا او د لف ىلاعتهلوق ىفاشلا < ةين اذلاةالصال باطلا هيا بحال ةفين> وب ألاقو ىرخأ
 هيلاجاتحهنكل ءاملادجوواهنا ىلعاوعجأو بلطاا قبس نة يملك ىفدبالف باطلا قبب رعشم | 2 22 ف ا 00م6 ااا ]| ]1| 010|1

 0 مسلسل

 همطعل



 ا

 ةشئاع نع ت'قالاهاوراذ ؟متادوهو لبقي ناكل سو هيل ةنلا ىلصىننلا ن'ةشئاعن ءظوفحلا ماو ىتزملا

 نبالوقو»و لاك ض:ةيالموقلاقورانتنالا ث د حن أالا س.الاب ءوضولا ضقتنيال+-ه.:-وب أ لاقو:»

 تنك تلاقاهن'ةدئاع نعىورام سمللابءوضولا بجو: نم جّتحاو ىروتلاو نسهلالاق هب و سابع

 امهتطسب ماق ذاف ىلجر تضبقف ىفز مح دجساذاف هتابق ىف ىالجرو سو <!تهنا ىلص هللا لوسر ىددي نيب 1

 ثيدحلا اذه نعسللابءوضولابجوأ نم باجأو نيديحصا! ىفهاجرخأ حييباصما هيف سيل د موب تويب
 تنيلاو مالاكمرحلا سا ىف ىفا-شلا لوق فل: اوه ةيناثلا ل ملا لئاح ىلعاط هزمعن 7
 د-خاموهبءوذولا ضقتني هنا ىتاثااوهب ءوضولا ضقتدي الدهن هنع نبل اوقلاحصافةريغص بنج ”اواتحالاو

 ىقىن_ءلاىلارظنلا وأ ءاسنلا مسمالوأهلوق ىفةبآلا مومعب قاءتأ |نيبددرتا!ىمفاشلا باح د_:ءنياوقلا

 ىنعملابا ذنخأ ناو مراملا سلب ءوذولا ضةتثيفةبالامومعب ان ذخ ؟نافةوهدلا كرحتوهو سللاب ضقتنلا
 وهسماللاو ًايماوأ ناك ال-برةرسثابملاىفه:مل-ذالىذلاوهسو.هلملاو نالوقس وهملا فو ضقتتيالف

 هنالةنالا مومعل سوملم او سمال!ءوذو ضةتني هنأ نياو ةلا دحاف ةرمثابملا هي مل ناو سمالا لعافلا

 سو.لملا نود سماللاءوذو ضقتن,هنأ ىناثلا لوةلأوا ءءامهءوذو ضقت. .فدأرملاو لجرلا نيب عقو سمل

 هتسعلاف شارفلا نمل! 000 ىلههللالو رت دق:تااقاهن ءىلاءت هللا ىذ رولا قىدرك

 كطدخس نم كاضر,ذوءأىامهللالوقي وهو نات وص: ماهو دج اسوهوهيمدق صخأ ىلع ءىدبت عضوف

 واف إسم هجرشأ كفن ىلع تين: 5 تن كيلعءان:ىدحأال ك:مكبذوعأو كتب وقع نم كتافاعع و

 ه«يلعءوذوالؤ اه رهط و اهنس وادا عار هك لك اولوةالصلا عطقتا _سوهيل هللا ىل_ههءوذو ضقتنا

 اهونو ع رلك ارئاوأ طئاغااو لوبلك ناك !:يعنيايجسلا ن٠جراخاوهو# ث دا ىفةثلاثلاةلث لال

 هللاىضر ةرب رهىفأ نعىوراملءاملا مدع دنءمميق. وأاضو ترام هتالص حيصت الف كالذ نه ئملصحاذاف
 نملجرلاقفأضوتي ىت- ثدحأ ذ مدح |ةالص هللا ليقيال |-وهياعةنلا ىلصهنلالوسرلاق لاق «:عوملاعت
 ريغ نمةساجتلا جورخامأ نيصيحصلا ىفءاجرنأطارضوأءاسف لاقةري رهاب ي ث دحام توم لهأ

 ىورءايشالا هذه جور نمءوضوالهن أىلا موق بهذفاهوحو ءىق ٍةااو فاعرل اوةماخلاو ةهفااكنيليبسلا

 املىفاشلاو كلام بهذ «يااو بيلا نباو ن او سواطوءاطع لاقدب و سايعنءاوررعنبا نعكلذ

 رادلاهجرخ ا هجاح ل سغىلعدزي لوأض وت إو ىلصف ملسوهياعللا ىلصةللالوسر بح ١لاق سن أ نءىور

 دج و ىأرلا بامصأو كرابملانءاوىر ودل انايف_سم_منم كلذ نم ءوضولا بااىلا موق بهذو ىنطق

 هذه جور ءوضولا ضاقتن !ىلعل دي وءوذولا ضقنيالهنملياق'|جورت نأ ىلءءالؤهقفتاو قحساو

 نادعملاق ًاضوتف ءاق إسو هيل هللا ىلصىبنلا نأ ءادردلا ىبأ ن عةحلط ىبأن ب نا دعم نعىورام ءارشالا

 وهلاقوىذ_مرتلاهجر أ هأوذوهل تيبصانأ قدص لاف كلذه ترك ذف قدمد دح س ىف ناب و؟تيقلف

 ىوراملمونوأ ءامناوأ بو:< ل قعلالاوز ءوذولا ضقاون نم( ةعبارلا |:لاي ب ابلا |اذهىف ئث حصأ
 هجام نباودوادوب ا هجرخاضوتتيلف مان نفهسلاءاكو نيعلا ملسوهياعهللا لص هللا ل وسر لاة لاق ىلع نع

 لاق سن أ نء ىورام كلذ ىلعل دب و ضرالا ىلا ث دما لح عامضفمادعاقريسيلا مونلا كلذ نم ىنتكس و

 نّوضوتالو نواصي ممهسؤر قفى + ةريخالاءاشعلا نوراقتني لشو هياط[ قص هللا وشر باد انا :

 لاقدهب و:-كناعوةرب رهىلألوةودو لاح لكب ءوذولإضةنيإل مون !!نأىلا موق بهذو دوادوبأ أهجرخأ

 ه-ياعءوضوالفةالصإاىفوهوادجاسوأ ادعاقو ًأامئاق مانولهناىلا ءوق بهذو قزملاو قدساو نسمحلا

 ىل_هىبنلا نا ساي عنب نءىورالل ىأرلا باهأو كرابملانءاو ىرولانايذسلاقهب و عجلضإ ىتح

 هجوخأ هادا ءتخرتسا عجطضا اذإهناف عجطضإ ىتحءوضو ا دجاس مان نم ىلعسللاق لسوهيلعهللا

 ( للا - (نناخ) - 19 )



 دحأ ءاجوأرفس ىلعوأ

 اوناكو ضرالا نم نمطملا
 ىنكف ةجاحلاءاضقل هنوتنأبي

 اذك نهوهتعماج (ءاسنا|

 نباو هنع للا ىذر ىلع نع
 سابع

 الذل

 لاقوأرصعي و مميت, نأهيفك ناك امنالاؤسلاىعلا ءافشاافاوءاعب ملاذا اولأسالأ هللا مهاتقول_تةلاقف

 زوحلوىنطقرادلاودوادوب ا هجرخأ هدسجرئاس لسغيو هيلعجم مقرن هحوج ىلع ىوارلا كش صعي

 مهيقيالو حيدصلا لغاح  هنديوأ هئاضعأرثك ناك اذا اولق ميتلاو لسغلا نيب علا ىأرلا باعحسأ

 هلوق ف مم.تلاو لسغلا نيب عملا بج وأ نملةنع ثيدحلاو مميت ميتلاىلعرصتقااح وجرثك الا ناك ن اوهيلع

 ىلسي و.هيني هنافءاملا مدعوريصقلاو لب وطلارفسلاه.دارأ اوني رفاسم متن :كوأ, ىنع( نس ىلعو 1 ىلاعت

 اهو دب ارذإب رك لاا ااااول لع ةداعاالو

 وب أل اقف ملسو هيلع ا ىله هللا لوسر تيتاف تسلا او سا! ثكماف ةبانإ |! ىنيصت تن اكفةذيرلا ىلاتودامف

 بوث ىترتسف ءامميف سعب تءافءادوسةب راجاعدفليولاكمالرذابأاكمأكتاك:لاقف تكسفرذ
 نينسرم:ءىلاولو إملاء وذو بيطلا ديعصلا لامقفالبج ىنع تييقاأ ىلاكسف تاستغاف ةل>ارلاب ترتت ساو
 ءوضوالءاملاهيف لعب راش نمحدق سعلادوادوبأ هج وخر يخ كلذ ناف كداج هسماف ءاملات دجواذاف

 مثىلصي ومميتي هنافابلاغ هيف مدعيال عضو «ىفءاملا مدعورغس ىلءالواضي ىم لجرلا نكيملاذاامألاستغالاو

 ةالصاا رسوب ةفي:- وب الاقوهيلعةداعاال ىعازوالاو كلم لاقو ىيفاشلا لاق هو هيل عر دقو ءاملا دجواذ| ديعب

 ناطيخ'اهعجو ضرالا نه نكمطملا ناكملاطئاغلا(طئاغلا نم مكه دح أءاج وأ) ىلاعت هلوق دوق ءاملا دى

 ءاضقدارأ اذا ناكم_منمل_جرلا نا كالذو ث دحلا نعهباونكسف ثدحلا طئاغلا ناين برعلا ةداع تناكو
 اذه ثدحلا ىمسف سانلا ني أ ن ءهبح< ضرالا نمانفخنماناكم ىنعي ضرالا نءاطئاغبلط ةجاحلا

 ةدئاملاةروسىفو انه ىرق(ءاسنلا متمالوأ )ىلاعتهلوقو ف هناكم ساب ئنلاةيءست باب نموهف مسالا
 ىلءلوقوهو عاجلا هنأ امه د ح أن ياوق ىلعة مالملا ىنع.ىفءاماعلا فادخاو فل ًاريغب مسللو ءاسنلا مهسمال
 لصوب سللا نال عا نع سمللاب ىنك ىلاعنهنلانالوقلا !اذههجووةداتقو دهاجمو ن حلاو سابع نباو

 نيترشبلاءاقتلاانه سللادارملا نا ىناثلا لوقللاو ةسمالملاب عاملا نع ىنكمرك ىح هللا نا سابع نب الاقهيلا
 سمللان الوقلا اذههجوو ىخنااو ىعشااورمعن باو دوعسم نبالوقوهو عاجريغب وأ عامجب ناك ءاوس
 نم ةءارقام أ وزاجلاال ةقيقحلا ىلع مالكسلا ل_>لصالاو راجت عاجل ال رإ+ اماف دياي سلا ىةقيتح

 ىهنلا ثيدحلا فدرو دق هال قالطالا ىلعاضي ًاةعماجلا ىلع لدنال سللا نم ةلعافمةسمالملاف م الوأ ارق

 ملا ب دههكيو تسلوأىف اويتسملا ذالوقي نأ ىهاهاذعم ىفةدس. ءعول لاق ة_سمالملا عيب نع

 ءاسناا مثمالوأ ار) لاهل |وق لدي ةعماجلارب اريغفةلمعتسم تناك اذاودملاب سمالا ىنعي ثيدحا ىفةسمالملاف

 ديلا, سمالاوهوهلع وضوملا لصالا ىل لجلب عاجلا حيرص ىلع

 ئشىلاهندب نم يشب لجرلا ىضفأ اذا ة6ىلوالا هللا لئاسمهيفو «( ةبآلاب قاعنت ماكح أى لصف

 ىعازوالاو ىرهزلالاق هيورمع نباودوعسم نب !لوقوهواههءوضو ضقتت !امهنبي لئاحالوةأرملا ندب نم
 لبق نف ةسمالملا نم هديب اهسجو هنأ سما لجرلاةل بق لاق دن أر ع نبا نعد: ىىفاشلا ىورامل ىتفاشلاو

 لاقو هإ_مدومّشسم نبا نعانغلب و ىىفاشلا لاق أ طوملا ىف كلامهبْؤس ا ءوضولا هيلعفه ديب اهسجوأ هنأ سما
 هيلعلديوالفةوهشب نك ناوءوضولا ضقتتت !ةوهُشب سمالا ناك اذا قدساو دج-أ و دعس نب ثدلاو كلام

 ىلا جرخ مث هئاسن نم ةأ سما لق سو هيلعةنلا ىل هللا لوسر نااهنعىلاعتهنلا ىضر ةشئاع نع ىورام

 سلهناب ثردحلا اذهنعب,.جاودوادوبأ ا!هحرخ ! كح ه5 تناالا ىه ّنَمَوةدرعلاقأذوتيولوةالصلا

 نببيبحلاقو ثيدحلا اذه فءض ليعمسانب د تعمس .و لاح مدانساص,.ال هنا ىذم رثلالاق تان

 هجو نمفعض هيفو غال هيشوهلاقو ثيدحلا اذه ناطقلا ديعس نب يكف عذوةورع نم عمسإمل تراث

 ةورعب فرغي قيمبلا لاق لوهجم خيشوهامنا ةشئاعتخأ نباربب زلا نب ةورعب سيل اذهةورعناوهو رخآ

 نزلا



 الذل

 رييج نب ديرعسو سا.ءنباو ىلع لوقا اهو لست ةءاملا دع نأىلا ىلهي ووميتيفهعم ءامالورفس ىف

 ةفينح ىبأ بهذموهودجسملا فروبعلا نم بنحلا عنم نب رفاسملا ليبسلا ىرباع لعج نفةدانقو دهاجمو
 بنحلار فاس ا نأ امهد> ناهجوهت>حص ىلءلدب ولوالالوقلا ىدحاولاو ىرط!ارب رج نبا جدو

 لوقلا ىلع ومهي:اارك ذ ذوءاملام دعءنيئيشر رامضاىلا ج اةدءيفانوهم ميتلارك ديو مهلا نودب هنالص حمصتال

 ان هدعب مم.تازاوج ا ؤرفابلا 9 7 لد ئثرامضاىلا جاتحاللوالا

 (اوا  ةغتىتح )هلوق ىلع فقولا اونحتساءارقلا عيج ن أه ياعل دب وةبآلا ىفداعم كح ىلعا ذه لمح ال

 لا. ةغالا ئه ةباغىلا بنحلا ىلع قاب ةبا: ملاح نأ ىلع دهيفواول_تغت نأ ىلإ ىنعب

 لوقوهو قالطالا ىلع موقهحإبافدح لا فروبعلا ىف ءاماعلا فلتخا د ةبآلاب قاعتت ماكحأ ىف لقفل
 فروبعالمهتيمو وقل اقوئأرلا باح «ألوقودو قالطالا ىلع مهن ءنمو ىفاش ااو كلاملاقهب و نسحلا

 ثكللابنحالزوجالاولاقو لعل لهأرثك أهعنف بنحللاضي ًادحسملا ف ثكملا فءاماعلا فاتخاو دحسملا

 تويب هوجوو لسوهياعهللا ىلص هللا لوسر ءاج تااقاهنع ىلا ءن هلن| ىذر ةشناع ع نءوىورام! لاح دحسملا ىف

 سو هيلع هللا ىل_ههللالوسر لخد مث دح-لا نعت ويبلاهذ . هاوهجو لامتف دجسملا ىف ةعراش هبامصأ

 قافدجلا نءتويبلاهذهاوهجولاةف دعب مهبااجرفن ةصخر مطلزنت نأ ءاجرأيش موقلا عنصي لو

 قزملالاقهب وءوضولاطر شب دحسملا فثكملادج ا زوجودوادوب أ هج رخ أ نجالو ضئ اح د>سملا ل>أال
 لبق نم تدشيال قدي علاقو لوه<هناور ىفهنابة_ثئاع ثري دح نعد اب اجأو ىفاشلا باحصصأ نم

 هيلع هللا بص هللا لوسر باه نمالاجر تب ار لاقراسي نب ءاطع نعى وراعهبهذا دج ل دتسا 0

 جتحاو هدزسم فر وصذم نإ درعس هَجَرْح 1[ اءوضواوصوتاذا نوبسج مهرس!

 دحسملا ادي اعهللا ىلهىب كاز لا نءوىورامب وةبالامومعب روهجلا بهذمل

 فاوطلا اًضيأ . بنملا ىلعمرح و هجام نب اهجرخ أ ضئاحالو بنل لال دحلان !هيوص ىلعاب ىداذف

 ل ا لاق بلاط ىبأ نب ىلع نع ىوراماض, كلذ ىلع دي وةالصا| لعفهيلعمر حك نآرقلاةءارقو

 هز>كالولاق؛عروهبجح الو مالا انعم لكأي ونآر هلا رديف جرت تبا صقر 1و

 ماملاح لك ىلع نآرقلا أر قي ناكهظفاو ىذمرتلاو ىفاذلاودوادوبأ هجر ةبانملا سبل ءىشنآرقلا نم

 الوبنالاارقءال ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر لاق لاقر مت نب | ن عب عبحص نسح ث.دح لاقو ابنج نكي

 ءاملاوهو ىنملالازناب نيئيش حاب ل-غلا_ < وىنطةرادلاهجرخ أ اي شن ارقلا نم ءاسفنااالو ضئاحلا

 تااقاهنع ىلاعت هللا ىضرةفناع نعىورا كلذ ىلع لدي ولزني ناو جرفلا ىفةفشحلا جالبإ ءابوأ قفادلا

 هنأ ىريلجرلا نعول_قغيلاقامالتحارك ديالو ناماا دك لجرلا ع نعل سو هيلع هللا ىلدهللالوسر لس

 دوادوب ًاهجرخ أمن لاق لسغاهملعأ كلذ ىرتةأرملاوةماسم 1 تلوديل ليس الوورد

 اهدهج مث عب رالااهبعش نيب سلجاذالاق لسوهيلعهنلا ىلسةنلالوسرنأةرب رهىنأن ء(ق) ىذمرتلاو

 ضرا اهدا ارأو ضب م عج( ىذ سم متنكن او) ىلاعت هلوقو ف لزنن م مناوةباور ىفداز لسغاا بجو دقو

 هبوأ ة-ارج هئاضعأض عب ىلع ن اكن او كلذ و<وراذلا قاوحاو ىر دلال ئمءاملاس اسم! هعمر شا ىذلا

 ضع نك ناوءاملادوحو عم ىل هيب ومميتي هناف عجولا ةداي زوأ فاد :ا|ءاملا لا معتسا نم ف اخي خفر

 انجرخلاق رباح نءىورال نيديلاوهجولا ف رجا مهو يح ملا لسغاح رجاهطعب واح يدعم هناا

 اولاقف مميتلا ف ةصخر ىن و دجله هباحعصأ الأسف لتحا مثهسأ ارىفهحشفرانمالجرباصافانر سف

 كلذ ري ألو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلءانم دقاماف تاه لستغافءاملا ل عر دقت تنأ اوةدخر كلدحتام

 نوكنأ االا لستغب ىتح ةالصلا ع نءبنجلا عنفاومهيتفءاملا اودجت مو نإ رفا ساو نا حلا او

 نأالا (اوا_تغتىتح)

 نيمداع نب رفاسماون وكت

 ء ردع نيمهيتمءاملا

 بااغنالرفاسملاب.هينلا
 بهذماذهوءاملا م دعهلاح

 وهو هللاهجرةة.ئ-ىلأ

 هللا ىذر ىلع نعىو سم
 هجر ىفاشلا لاقو 6

 ىأ ةال_ىلا اوب رقئالظنا

 دجاسملا ىهوةالدلا عضاوم

 اون رقنالو ىأ امنجالو

 ىربعالا اينج دحسملا

 هسيق نب زاتحالا ليس

 قروبعلا بنجلل زوجيف
 ناو) ةجاحلا دنع دجسملا
 ىد سم ماك



 اوب رقتالاونمآ نيذلااهمأي)

 ىأ ( ىراكس متنأو ةالصلا

 ةلااهذهىفاهوب رقتال

 (نواوفتام اوملعت ىتح)
 ىلع ليادهيفو نؤرقت ىأ
 تسل ناركسلا ةدرنا
 ةروس ةءارق نال ةدرب
 تاماللاحرطب نب رفاكلا

 ىح هرفكب ع ورفك

 أمو نامعالا مسداب مهيطاخ

 ااشلا هلع ونا مأ

 هنأ سمعا ناد وهندب قيرغتلاب

 نالو نامالادب دحتبالو
 نمّنأ ل عتعمتجاةمآلا
 ةناسل ل كلا 1 رج

 هرغأب مال ائطخم

 متت أو ىلع فطع(اينجالو)

 ع.ةل-+لا لح نال ىراكس

 هناك لاا ىلد بصتااواولا

 ىراكسةالصا!اوب رقتاللبق
 اينجاواصتالو ىأ امن>الو

 دحاولا هيف ىوتس بذملاو
 ثنؤملاو رك ذملاو عجلاو

 1 هما ىرجم ىرج مساهنال

 الا) بانجالا وه ىذلا

 هلوقل ةفص (ليمسىرباع

 ةالصلا اوب رقتال ىأادنج

 ىأليإس ىرباعريغ ابنج
 نار فاسمريغ نإ ءيقما منج
 منيدلا تنجلاب دارم او

 او.رقتالليق هناك اولستغي

 نياسةغمريغةالصلا

 انانكل

 هللاو نولوقيف نيكرشءانك املوق.اولاعت نوكرشملالوةيفةنملامولخ دب و هب ونذ مالسالا لهال ىلاعت

 نولمعي اوناك امي مهلجرأو .ييدبأ قامنتو موهاوف أ ىلع مخيف طرفغي نأءاجر نإكرسثمانك اماندر

 ضرالامهبىوسنوالوسرلا اوصعو اورفك نبذلادوب هد-:ءواثيدح مثال هللا نأ اوفر عكالذ د ذعف

 عمسالو نوماكتيال نطومىفف نطاو اهنا نس دلال ميكاج ن* ذك انا 0 فاتحالو

 فوءوس نم لمعنانك امو نيكرش

 نولأسي نطوم فو نول ل يعد اوفرتعاف ىلاءن 1 لوف دو 1 ن 00 وم
 اثي دحةللا نو.تكب الوىلاعتهلوةوهف مه-راوج ماكتتو مههاوفأ ىلع مت نأ ن طاوملا كالت ْخ آو ةعجرلا
 (نولوفتاماوهعتىتح) نار كس عج ( ىراكس متت وةالصلا وب رقتالاونمآن يذلااجأاي) لجوزع هلوق ُُه

 اناك افاناعدف ماعط ف وع نبا أ عنص لاق دعهللاىذر بااط ىبأ نب ىل - نعىورام ةبآلاهذه لوزن تيس

 دبعأ نورفاكلااهيأي لق تأر قف ىنو .دقفةالصا!ترضحوانمت ذ-خافر+لامب رحت لبقار+خاناقسو

 نولوقتاماوعاعت ىتح ىراكس متن اودالصأا اوب رقنال ت د اا لو 6 كامل انديغل نو نو ديعنام

 نجرلادبعوهاعدراصنالا نءالجر نا هظفا اودوادوبأ اهجرخأو أ رغنسح ثيرتحلاقو ىذمرتلا هجرخأ

 اهيفاطلفن نور فاك اهمأاي لف رقف برغملا ف ىلع مهمافةالصا!ترضف رجلا مرحتن | لبةامهاقسف فوعنب|

 ناسابع نبا نع ىرظلارب رجن !ىورونولوةناماوملعت ىتحىراكس متن اوةالصا|اوب رقتال ةبآلا تازنف

 ةالصلااوب رقتالاونمآن يذلااهألي لجوزع هللا ل ةفردا مرحت نأ لبق ىراكس مهوةالصاانوناب اوناك الاجر
 دوج.لاو عوك رلاتاذةالدلا سفن هنأامهد_>أ نالوقةالصاابدارملا فا ذه ىلءفةبآلا ىراكس متنأو
 ةالابدارملانا ىناثلا لوقلاو نولوةتاماو اعتىتح ىراكس منن اواواصتال ىنعملاو ني رك الالوقوهو
 ىنعملاو فاضملا فذح باب نم ن وكيف لمت دجسملا ىل ءةالصلا ظفا قالطاو دح. لاوهو ةالصا| عضوه

 | عماوصتم دط ىلاءتهلوق ه-ياعلدب و غئاسز ئاج فاضملا فذحو ى راكس متتأوةالصا١ عضاوماون رقتال
 اذ هنا !ءاوزئاج اهعضومدارملاوةالصلا ظفاقالطا نا تدئفاهعضاوم تاولصاابدارملاو تاولصو عيبو
 مثةالصلا تاقوأر يغ ىفاهنوب سس ثياوناكف رجلا مي رحل بق ناك امناركسااةلاحىفةالصا| ناب رق نع ىبهنلا

 ةالصاا اوب رقتالىنعي موالاركسركسلابدارملا كامل لاقوةبآلاهذهت خخ نو كالذدعب رجلا مب رحل
 مدح سعن اذا لاق إ_سو هيلع هللا ىل»ىننلا نأ منع هللا ىضر ةشئاع نعىورامهيلعل دي و مونلا ةبلغ دنع
 هب ررفغت س بهذب هإعاىردبال سءانوهو ىلصا ذاةدحأ !ناف مولا هنع بهذي ىتح دقربلف ىلهيوهو

 تنحلاو بنج متت أوةالصاا اون رقتالو ىنعي (ابنجالو) !اعتهلوقو يو نيحيحسصلا ىفهاجرخأ هسفن ب سف

 ةبانحلا لصأ و بانجالاوهىذلارددملا ىرج ىرج مساهنالثؤملاورك 1 تع ىوتسإ

 الز ل_سفغي ىتح سان !اهتنناج ل يقو دحسملاوةال_صا!بندحتب هنالابنج ةباذ 1 !هتباصأىذلا ىمسدعيلا

 فلتخ وزخآلا بناجلا ىلا بناجلا اذه نم قب رطلاعطقوهورو.علا نم ل_عافانؤهرباعلا (ليبسىرباع
 نأكالذو دحسلا ف روبعااوه رورءاابدارملا نامه دح أ نيلوق ىلع ليس ىرباعالاهلوق ىن-عم ف ءاماعلا
 مط صخرفا دحسملاىفالا مهرمالو مه دن ءءامالو ةباذجلا مهميصتف دحسملا ىف مهباوبأ تناكراصنالا نماموق

 الابنج متأو دجسملا اوب رقتالىنعملاوةالصلا عضومةالصلابدارملانوكيلوقلا اذ هىلعف هيفروبعلا

 همن٠جورخلا بحيف بن :جاف دحسملا ىف ماندق نوك نأ ل ثم هيف لوخ دالوأ هنم جورخللام|هيف نب زاتجم

 دوعسم نبالوق !ذ_هوةماقاريغ ن.هيفرميفهلعهقي رطنوك< وأهيلا لخ ديف دج. ملا ىفءاملا نوكيوأ

 هيلاوىرهزلاو ىخنلاو قاسارخلاءاطعو كاحيذلاو ةمركعو بيلا نب ديعسو نساحاو كلام نب سنأو
 ةالصلاوب رقنال ىنهللاو نؤرفاسملال يبس ىرباعالاهلوق نمدارملا نأ اثلالوقلاد_جأو ىنفاشلابهذ |[:

 متو



 هيفواليلقاين دلا عادم ىمس هنأ مهرادقم فرعي نُ مظعلاب هللا هفصوامو امظعابا ونه دنع نماهبحا طع 8 (ايظءارجأ هندل نمو د ا

 دوهيلان مةرفكلاءالؤهعنع 2 )9/١( 2 (فيكف)ةريثكتانس>هلنا عمقريبك-لا بكس ىم ديلخت ىفةلزتعملال اوقلاطبا

 مان اذا) ريو خخ
 لان : 0 ّ 0 ىدنع ل لوقيفنيللاعلا نءادحأ طعتملامانتيطعأانب رنواوةيف ك-اوهف هوا راف ةنجلا اواخدالوق».
 م دهس (ك.عسلةم 5 2 31 5 2 0 6-25 ا ع
 0 عراد وهو لش ظفلادب اودع ميلع طخخس الف ىاضر لوقيف اذه نم لْضف !عوش ىاان رنولوقيفاذ» نملْضفا

 (الؤ ىع) دباب( كب ناك اذالاقدو هستمنهللادبعن عيوراشتاعقلدتو مول قانا ث د- ضعل

 همي ىئ 350 6 ع 0 ع : 2 1 ءاوم ِ 2
 5 0 2 اريغص ناكناوهنمن خايف هيخاو ا هتجوز واهدلوواهدلاو ىلع قا اهل ن وك ناءرملاحرفيفلاقهذخ ايلف

 207 عو ناك ها . 00 : : 10 .- : 7-0 ' اعالاب ىنْوي ونولءاستءالوذثم وبمن باسنأالؤ ر روصلا ىف مسفن اذاف ىلا عت هل |وةىلاعت هللا باك ىكلذ قادص٠و
 2 ناححت ص مهقح ىلا تايلف قح هيلعهل ناكنمنالف نبنالفاذه نب رخآلاو نياوالا سؤر ىلع دانم ىداني و ديعلاب

 قفان نمىل_عو رفكلاب ا طنادكثإلا لات ك] ءامنسنال قفا دلا هددت 5 ا 1 00
 0 : | : ةافنلاب اور تلك ىلاءنو اراد هلل اوقيفاين دلا تمهذدقو نبا نمبر ىالوقةيف م ءالؤهت اهلل ةي

 0-2 ا ” || انيطعأ كلذب لعأوهو انب رايةكئالملاتلاقةنسح ن.ةرذلاقثم قب ناف اهنممهوطعاف تاحلاصا اهلاعأىف

 ةروس أر فهناهنعهللاىضر ١ ةنج | ىجر لطفي هواخد أو ىدبعلاهوفعض ةكئااللللوقيف ةنسح ن«ةرذلاقثمهلقب و هقحقحىذلك
 ك0 يسرا ىأايظعارج ا هندل نمو واهفعاضي ةنس>- كتناوةرذلاقثم ملظي الهند ناهنلا باك قكللذقاداضمو

 00 اوذخ ىلاعتو كرابت للا لو ةيفريثكن بلاط قتوهتانسح تينفانهلاةكئالملا تااقايقشا دبع ناك ناو ةنجلا
 2 8 ىلع 0 افوقو«دوعسم نبا نعدنسريغب ىوغبلا هجرت رانل !ىلاباتكهلاوبتكا مهنائيس ىلا اهوغيضاف مهتائيس نم
 1 اوسر عفادوم ةرذلاةثم ل-ظ.الهنلانا لي وأتلا اذه ىلعةبآلا ىنعف دوع_سمنءا نعىربطلارب رج نبا هدنسأو هيلع

 لاقو رح اعلا ىلص أ ىلاعتهلوق كل ذفهلاهفعاضي واهباعمبيثي لب هل قبتةرذ لاقشم لظرال اود_:مدلاهذخأي لب همصخ ىلعمصخلل

 فرظ (دئموب) كبسح نإ (اهظعارجأ) هدنع نءىنعي (هندلن.تؤي و) ةريثك افاعض هلع ح ىًاهفعاضي ة:بح كن ناو

 اذاةري رهوب أل اقوةنحلاوه» ضوعلا كلذو ةنسح نماضوع ىنعب امظعارج أ هد_دع نم طعب و ىنعملاوةنجلا
 فيكفىنعي (ديهشبةمألكنمانئجاذافيكف) ىلاءتهلوقهردةردقي نفامظءارج أل جوز ءهللالاق
 اهمدنب دن رب سايع نبالاق ديهشب ةمألك. نما:ٌجاذاةمايقلا موب نيقفانملا او نيكرسشملاءالؤهلاح نوكأ

 ءالؤه ىلع ده_ثن ىنعي ١( ديهشءالؤه ىلءإ) دمت اي( كبانئجو ا طواهيلع دهشي ةمأ لكىنب ىقؤي هنا ىنعملاو
 ًأرقارسوهياعهللا ىلصهللالوسر لاةلاقدوءسمنبا نع(ق )اول معاهبهباوبطوخو نآرقلااوعمسنذلا
 هيلعت أر قف لاق ىرب_غ نمهعمسأ نأ بح ىف لاقلزنأ كيلعو كيل ءأرقاهنلالوسرا,ت اقف نآرقلا ىلع

 لاقاديهشءالؤه ىلعكبانئثجو ديه_ث.ةمأ لكن مانئج اذا فيكتف ةبآلاه ذه ىلا تدج ىتحءاسنلا ةروس

 0 مهيف تنك املاقوأ مويف تءداما ديهش ملسمدا از نافرذت هاني عاذافهيلا تفتلاف لاق نآلا كببسح

 هللا ةينا دح واو ديت ىنعي (اورفك نبذلا) ىننيىأ (دوب) ةمايقلا موب ىنمي (ذئموب) ىلاعتهلوقو ف هناور

 اوراصول ىنعي (ضرالا مهى :وستول ) لجوزءهللادي-وت نةدن مهرج اف ىنعي (لوسرلا اودعو ) ىلاعت

 لاقومبيلعةب وتسم ىهو ضرالا ىفاوناك امنام-هنالاوثعببإ نانأاودو مهنا ليقومهباعتس وسواهبف

 ىنع كلذ دنءف ضرالا نهم ىو .تفابارت قوكع ابسلاورويطلاو شو-ولاو متاهبالىلاعت هنلالوقي ىباكسا
 ضرالا.مبىوستولاو دوءاادعةياور ف سابع نبالاق (اثيدحهنلانومتك الو) ابارتن وكي ولرفاكلا

 ناتكلانوكيلوقلا اذه ىلعفهوقفانالوهباورفك الو سو هيلع هدا ىلص دمت ىمأ اويعك# اونوكيلمهنأو ْ

 لاق فن اتسم مالكوه ليقو ولقب لصتم م الكوهو هتعنو لسو هيلع هناا ىبص دمت ةفص نمايندلافاومتاك ام

 لاق كيلعفاتءام تاهلاق ىلع فات ءايش أ نآرقلا ف دج ىنالاقف سامع نتا لجر لأسر يبج نب ديعس
 هللارفغي لاقفاوة.كدقف نيكرشم اذنك امانب رهتلا وىلاعت هلوقاهتمواشي دحهنلا ن وةك الوويلاعت هلوقاهنم

 (اورفكنبذلادوب)هلوقل

 لو_سرلا اوصعو) هلل

 (ضرالام-- ىو.نول

 مه ىوستف نوتقدب ول
 قوملاا ىوست5 ضرالا

 وشعب مهنا نودوب وأ
 ءاوس ضرالاواوناكمهناو

 ايار مثا وبلا ريس توأ
 ىوست اطاح نودويف

 نيسلا فيفخت و ءانلا حتفب

 ىذا فالح ةلامالا
 ةزج ىوست نم نءاتلا

 ىءاتلا ماغداب ىوسن ىلعو

 الد) ىئاشو ىندم نيسلا

 (اثيدح هللا نوم:

 نوردهالو ىلا

 عنصالو مييلع دهس:
 ا و ت1 وص يل 5 237سم ٠ 22 0 ناس تا 217 ا كدت ال 1.109 50135 023 2... 1 117 0-1970: ا ا هس حس: جاور ذك نت تا تطال

 مب ىصيل مهدح |اومدقفاون رمثواواك اف ةحابمر ا تناكن يح م-منعهللا ىضر ةباحصلا نءار فناعدوابارسثواماعط ف وعن نمحرلا دبع



 ديعو (اهلع مهبهللا ناكو)
 (ةرذلاقثم مافي الشان ا)

 نبا نعوةريغملا للا ىه

 هناامهمعةلنا ىذر سابع

 هعفرؤ بارتلا فهدي لخدأ

 ةدحاو لكلاقف هيف خفن مث

 لك ليقوةرذ ءالؤه نم
 ىءابطا ءازجأ نمءْزج

 كنناو) :ردةوكلا

 لامتثم كيناو (ةنسح

 تالاثعاو هقشم رانا

 افاضم هنوكللاقئماريمذ

 ىزاع ةنسح ثنؤموىلا

 تفدذحوةماتلا ناك ىلع

 افيفخت نكت نءنونلا
 لامع سلا رت تحول

 اهءاوث فعاضي (اهفعاضي)

 يىاشو ىماهفعمي

 اااذك
 مطاومأ نوقفني نيذلا ءالؤهلامعأ نم ئثهيلعخالىندي (اهلعم_مبهللاناكو) هتاضيمءاغتباو |

 مالكلامظن (ةرذلاقئمظيالنلانا) لجوزعهلوق ل مطدب دهتو ديعوهيفف ةعمسلاو ءايرلا لجال
 نزو ىنعيةرذلاقثم هل ع باو نما دحأ صقنيالو سخببالو ضيالهنلا نافاوةفن أ واونءآول م-ْملعاذامو

 اذاةوكعلا ف نوك,ىذلاءابطاءازج أ نءءزج لك ةرذلال يقوءارجةلسأرةرذلا سامع نءالاقو ةرد

 ادحأ لظيال ىلاعتهننا نا ىنعملاوءايشالا لقأل ىلاعت هلا هب رخل ثماذهواطنزوال س مشلاءوضاوف ناك

 ١ 0١ 2 اهنعاس نسج كتناو) سانلا هفرعإ 0 ْئثرخهأ ىلع مالكلاج رفنريثك الو ليلف ن امش

 2 2 رج ىلاو ةئامعبس ىل هل للا اهفعاضةرذلاقثمتانسلا نمهلقب نكفباس كاد ءاذه ليقواطاثمأ ارمعل

 نبسنأن ع (م) اهيفاموا.ندلا نم ىلا بح ًاةرذ لاهتثع ىف ايس ىلع ىفانسح لضفت ن الةداتقلاق ميظع

 نامل سوهيادهنلا ىلصهننالوسرلاق لاق اهفعاضي ةنسح كتناوةرذ لاقشم مظل هللا نا ىلاءتهلوق ىف كلام

 ىفاهم لمتد قتانس<ىطعيؤرفاكلا امأوةزخآلا فاهم ىزحب وايندلا ىفاهبىطعي ةنسحانمؤم لظيالغثلا
 هللالوسر نأ صاعلا نب ورمع نب هللا دمع نع هاهم ىزج ةنس> هل نكن ل ةرخآلا ىلا ىضف أ اذا ىت> اين دلا

 لوقيف نوظفاملا ىتبتك كماظأ أيشاذه ن.ركسنت أل وة, مئرسصبلادم لثم لجس لك الدس نوعستو
 جرخيف ءوبلا كيلع لظال هاف ةنس> ان دنع كلنا ىلب ىلاعتلو ةيف برا.اللوقيفر ذع كلف أ لوقف براال

 هذهام برايلوقيف كنزو رضحالوقيفهلوسروه ديعاد#م نأ ده_ثأوهللاالاهلا ال ن أدهش اهم“ ةقاطب

 تالدح سا تشاطف ةفكىف ةقاطبل )اة فكك لاح 000 ارد ا ناعوت الع عيتقاطللا

 لط طالوضر لاق لاق ىر دخلا ديعس بأ نم(ف قل ىدمرتلا هجر ئشةنلا مسا عم لقي الو ةقاطبلا تاقثو |

 لاقرسجلااموهنلا لوسراي ليق لس لس مهللا نولو قبو ةعافشلا لحتو منهج ىل عرسسملا برضب مث سوهلعمتلا ا

 نونمؤلارميف نادعسل ا اهطلاقي ةكي وشاهيف دجنب نوكستهكسحو بيل الكو فيطاطخ هيف ةل م ضحد
 شو دكمو م هس سمع سشودخو سم جانف باكر لاوليخلادب واجاكوريطلاكو ب رلاكو قربلاكو نيعلا ف رطك

 ىفللةدشانم دشأب نم دحأ نم امدديب ىسفن ىذلاوفرانلا نمنو:مٌوما صلخاذاىتح مثيجرانف

 قمل ىفةدشانمدشأب متنأ طاطا ووالي وحلا ياوع لماع وب هلل نينمّوملا نم قحلاءاصقتسا

 انه.نوموصياوناك اب رنولوب مهناوخا ىفاوجن دق مهنا او ًاراذار كو نحول ننلا نيبت دو

 دقاريثك اقلخ نوجرخيفرانلا ىلع مهروص مرحتف مفرع نماوجرخأ مهلاقيف نوحح ونواصي و
 نخاوعجرالوقيف هبانت يعأ نممد_أ ااهيف قيامانب رنولوقيم هيتبكر ىلاو هبقاس غصن ىلا رانا! تذخأ

 نمادحأ اهيفرذنإلانب رنولوقي مئاريثك اقلخ نوجرخيفهوجرخافربخ نمراني دلاقثمهباق ىف تدجو
 ماريثك ا قلخ نوج رخيفهوجرخافريخ نمراني دفص لاقثمهباق ىف تدجو نفاوعجرال وة. م هبانت سمأ |

 ا اقل و هاو و الوه ماادح ان: أ نماهفرذنرلاد 1 نولوقي |

 ثيدحلا اذ قوقدصتمنالوقي ديعسوب أن اكواربخاويفر دن لانب رنولو قي مئاريثك اقلخ نوجر خيف
 كرابتهطالوةيفامظءاوجأهندل نمتْؤي 00 ا دوور دلعتم عيال للا نإ متشاتا ارقاف

 رانلا نمةضبق ضبق يف نيجارلا مح رأالا قبب إو نونمؤملا عفشو نويدنلا عفش 2 كلن 1 ![تدمش لاعتَو

 اكنوجرخيف ةايحلارهنهللاقيةنحلاهاوفا ىف رهن ف مهيقليفامج او داعدق طقاربخ اول م عب لا موقاهنم جر

 رضيخأورفيصأس مشلاىلا نوكي امرجشلا ىلاوأر خا ىلا نوكتاهنورئالأ ليسا ليج ىف ةبحلا جرخت
 قؤلؤللاكن وجر خيفلاقةيدايلاب ىعرتتنكك نأك تنال وسراياولاقفق ضب أن وكي ظلاىلااهنم نو« امو
 مهوم دقربخالوهول ع لمعر يغب ةنجلاهللا ها دأ نبذلا هللا ءاقتءءالؤهةنملا لهأ مهفرعي متاوخلا مهءاقر

 لوقني



 فيتا ده ترص ع ه ىنعم ىلع عججو ار وفنالاتخم ناك 0 (نداعلا نبنلا) ٠

 هرب_غىد أ ىفاع و مهيديأ تاذب نواخبي ىأد شرلاودشر لاك ناتغلا مهو ىلعو ةزج لخببلاب (لحبلاب سان 1! نو سعأب د) نولخس

 (؟1/4( لك ٌو,الوهسفنب لك اين أ لخبلا ليقءاخسللادق ةقمهباواب -.ناب هنو سعأيف
 نيفصولا نبذه ةبآلاه ذه هللا متخامناواهيلعهركثيالوهمعن نمةتلاءاطعأ اى هللا دابع ىلع رختفي ىذلاوه

 هرظنب ىوليالو مهبلا نس الف ءافعضا | هباربج نموءارقفلا هب راقأ نم#هناب روخفلا لاخلا نال نيءوءذملا

 هللالوسر نار عنبا نع )قر نال ريك «ناك نمورك- ةلاوهلاتلانالو مهيلع

 4٠ :ءىلاعت هللا ىصرترب رع بأ نع((ق) اليخ اب وأ 00 ىلا همايقنا مويهتازاظم الاف ردو كاما

 ىكرةري رعف ا ء(ق)ار طاهراز ارج نمىلاةمايقلا مول ةتلارظنياللاق لو هيلعهتلا ىلس لل الوسر نأ

 قفلاتح هت لج ص هسفن همن ةإ- ىف ىثعلجر اهب لاق لسو هيل عهللا ىص هللا لو سر نأ هنع ىلا عت هللا

 لاق سو هيلعهللا ل نلالوسرنأر رع نبا نع(خ) ةمارقلا موب ىلا لاحت وهفهب هللا فسخ ذاهتيشم

 نعأ 3 ايقلا موب ىلا ض كرالا قى لحل وهفهب فسخ ءاليخلا نمهرازا ارب لبق نكن * لج راهب

 نيدالفلاقمالرحا ورشا لو سر دسل ست اعت هللا ىضر ة هر رهىلأ

 رقبلاو لبالاباهصأآو نوثاراونو> الغلا مهنوداد_فلا معلا له !ىفةةيكسلاورب ولا لهآ نم

 (لحخب لاب سانلا نو صاب و نولبم» نبذلا) لجوزءهلوقؤ يا نوركتملااهنم نورثكتس 1

 لخبلابدارما ن وك اذه ىلعو اهوهتكف سو عضال دع ةفص ناس اواح نيذدلادووملا ىف تلزن

 نبذ“ ءانس ًاوتوباتلا نيديز نب ةعافرو ب أ نبىحودي زن مدرك ف د تاز سا انبالاقورعلاناتك

 اوقفنتال.-طنولوقي مهول اًحورا داالا نمالاجر نوت أي اوناكو رم نب ىب< و عفان ىبأ نب عفانو بابح

 نوكي نأل محل يقوقبآلاهذهلجوزعةللالزناف نوكي امزوردنالورقفاا كاع ىثختاناف كتلاومأ
 تاينتقملاكاسماو هيدلاملضف ن 300 اسلا عنمبرعلا مالكىف لخبلا ناللاملا عنمو لعلا نام: .؟لحيلابدار 0

 علا عنمولاملا عنم ىلعيإج نكم كلذ ناك اذاوهءنمو بجاولا كاسما نعةرامعلخبلا عرمشلا فو

 ْن 0 مل_سوءهيلعهللا ىلص دم ةفصاأو هتك دوويلا ىنعي (هإ ضف نمهللا مها ؟امنومتكو)

 ىنعي (نب رفاكللاندتعأ وا لام ماولخ : ورقفلا ١ .اورهظأ أدىنغلا اومتك نيذلاءا_:غالامهليقو معلا

 0 ”ىردخلاد. هس ىلع نءةرخآلا ف نعي (اني يماياذد 9 مييلعتاةمعن نيدحأجلا

 اب 2 ثردحلاقو ىذ- مرتلاهجرخأ !قاطاءوسو رخبلان مومىف ناعمتجالناتلصخ ل_سو هيلعفللا

 امو. هادعس لا .اوةءهم_كاوراخفلال ىنعي (سانا اءاثرمطاومأ نوقفشي نيذلاو) لحوزع هلوق ُه

 رسويلعمتلا له هللا لوسرتعمس لاقرب رعى نع( از ل للا اا ااينودب ريال مهدوجأ

 هكرشوهتكر ت ىربغهيف ىم كرش المع لمع نم 0 (ردقلا نعد اكرقلا انآ || ىلاعتو كرايتهللالاقلوقي

 نيقفنملاةكم كرمش »ىف تلزن ليقوقافنلا نمبر ضءايرلا نال نيقفانملا ىفْلِيقو دوهيا!ىفةبآآلا هذهتازن
 نوقدصإ الو ىنعي (رخآلامويا!الوهللا,نونمؤيالو) ل _سوهيلعهللا ل ص هللا لوسرةوادعفف مطاوما

 ىنعب (آنب رقءاسفانب رقهلناطم ثلا نكي: نمو) نثكهنالاعالاءازسهيف ىذلا داعاابالو هللا ديحوتب

 رك ذبانه مالكا ىل هتااءاو ناطي 2 ليلا سب وسام ستيف ياخ وهحاص نا لا
 ليقوهلمع لم-ءلا سيف ناطيشلاهلل وساع هل ع نك نءىنءملاو نال .ثلا ةعاط ىلعم طاعي رقت ناطيشأاا

 مه ومنرانلا نمةل كس ىف ناطيشر ذاك لك عم نرقي رابلا .هءانرق نيطايشلاا ل عجل فا ذه

 1 ةعبتولإب وىأو مهلعئنىأو وعي 0 لامن كرت ىلعم 20

 تتتبتبتبتبب7ب7 0 0 2 222222222237771
 ل مهيلعاذامو ) نا 0 ط.شاانإب مطاديعو 0 ا لخبلا ىلع

 ا
 لك ؤ.الولك أبالنا 0

 نا نأ ءاجوص سلاف

 نا دوحلاو لك ؤيو

 نوقككو) لك ًايالو 1

 (هإضف نم هللا مهاتآ 6

 م-يلعةلا منام نوفخيو
 قولا اةعسولاملا نمهب

 ىل_عهللا منأ اذا ثيدحلا
 ىرينأ بح ةمعأهديع

 ىف ودهد-بع ىلعهتم عل

 ءاذحا رمق ديشرأل لماع

 ل_جرلالاقف هب مف هرصق

 مركلانانيئمؤئلاريمأإي

 هتمعت ا ى رن د

 رظنلا كرصا نااتبحاف
 هبعاف كتم هن راثآىلا
 ناك كل زن لبق هالك

 اندتع و مالسلا هيلع

 ةرخآلا ىف 4 نوناوم ىأ

 (مطاوم نوقف: نيلاو)
 نيذلا ىلع فوطع.

 نب رفاك-لا ىلعو أ نولخسبب
 هللوعفم (سانلا ءاثر)

 لافتسلو نافل ىأ

 ةفصاو

 هحوءاغتالال مهدوجأأم

 وأ نوقفانملا مهوةللا

 ْن رو 2( ةكموكر شم

 نمورحالا مويلإب الوةطلإب
 اني رقدل ناطي_ثلا نك
 مهلج ثيح 0ك ةءاسف

 اوقفن أ و زخآلا مويلاوةئلاباو ا

 3 اذهو كلذ ىف ةدءاصمو ةعف: نيل :وتلاوم نا دارماو هللا ليس ىقافتالاو ناعمالاف موياعلاب ورع او (هللامهقزر امم

 هيب واو مذ هتك ورمل ةرضمالان الع وار 0 ول كرمضامقاعلل لاش



 ىذلا (ىبرقلا ىذراجلاو

 (بنجلاراخلاو) هراوجس رو

 راولاوديعيهراوج ىذلا ىأ
 رالاو بيدنلا بررقلا
 بءاصلاو ) ىنجالا بنل

 نع ةجوزلاىأ (بنجلاب
 ىذلاوأه:ع هللاىذ ر ىلع

 اما كبح ل صح ناب كبح
 فاك ريشوأ رفض قاقفر

 ىلا |دعاقوأ هريغوأ لعزعت

 دحسمو أ سا#< ىف كينج

 يرعلا (ليتلا هاو
 تكلم ار, تيضاااوأ
 ءامالاو ديبعلا (مسنامعأ
 ناكن م بال هللا نا)

 نعف:ًاياريكستم (الةخم

 تفتايالف هناريجوهّبارف

 هيقامم ددعي (اروفن) مهبلا

 ناك افارتعااهدعنافاربك

 اوك

 اذ
 ىبرقلا ىذراجلاىلا اونا وىأ (بنجلاراجلاو ىف رقلا ىذراجلاو) ىلاءتهلوقو يو رطغبال متاصااكت

 بي رقلاوهىبر قااوذرادلا ليقو كنعهراوج دعب ىذلاوهب نجلا راراو ك_دهراوجب رو ىذلاوهو
 لوسرلاقلاقهنعىلاءتهللا ىضرر م نبا نع (ق)ةبارقهندب و كنب سياىذلا ىنجالاوه بنجلا راجلاو

 ةشلاع نع (خ) هلثم ةشئاع نعو هثرويس هنا تننظ ىتحراجلاب ىنيصوب ليربج لازام سو هيلعهتلا ىلصةننا
 نع(م) كنمإبإب امهم رقأ ىلا لاق ىدهاامهيأى لاذ نب راجى ناهللالوسرايتاق تااق اهنع ىلاعت هللا ىضر
 ةياور فو كناربج دهاعتواهءامرثك اف: ىم تخبط اذار ذإبأإب لسو هيلعهللا ىبص هللا لوسرلاة لاقرذ ىبأ

 مويصاف كناربج نم تدب لهأ ى ار ظنا مث هءامرثكاف ةق ىم تضبطاذا لاق لو هيلع ندا ىلص ىلي اخ ىناصوأ لاق
 ليق نم .الهللاو نمؤيالهنلاو نمؤيرال نناولاق لسو هيلعهنلا لص ىنلاناةرب رهىلأ نع( ق) فورععاهنم

 لئاوغلا قئاوبلا هقئاوبهراج نمايال ن.ةنجلا لخدبال | وهقثاوبهراج نءايال ىذلا لاق هللالوسراي نم
 ةاش نسرفولواهتراخل ةراج نرقحنال تانمؤملاءاسناب لس .وهيلعةللا ىبدهللالوسر لاق لاقهنع(ق)رورسشلاو

 هيلع هللا ىل_ههللالوسر ناهنع (ىق) ريق ئذلاهب دارأو فاظااوهوةاش نسرفاهملا ىدهتناولوهانعم

 نمو هفيض مركيافرخالا مو.لاو للاب نوب ناكن هوهراج ذؤيالفرحآلا مويلاوثلاب ن« ءؤيناكن ملاق سو
 سايعنالاق (باجلاببحام 'او) ىلاعتهلوق ةوووو تمصيلر ًالريخلقياف رخآلام ويلاو هللا نمؤيناك

 دبع نع# كعفن ءاجر كيحصي ىذلاوه ل ةو كينج ىلإ ىنعم نوكست ةآرملا ىف هلم قورفسلا ىف قيفرلاوه

 ناريملاريخو هبحاصا مهريخ ىلاعتهنلا دنع باصصالاربخ لسوهياعفتلا لصةنلالوسرلاق لاقر مع نبهنلا
 رفاسملا ىنعي (ليبسا| نباوإ) ىلاعتهلوقو ف نسح ثي دح لاقو ىذمرتلا هج .رخأ راد ,هريخ ىلاعتثنلا دنع
 (ق)عيلا نسحتوهمركتف كب رعفيضلاليدسلا نبابدارملا نورثك الالاقو هب عطقنا دق ىذلا كب زاتجا

 هللا نمؤيناكنم لوقي ل سو هيلعةنلا ىلص هللا لوسر تعمس لاق ىودءلاور مت نب دلي وخ جرى أ نع

 ناك اخ مايأ هنالثةفايضلاو هتليلو هموب لاق هللا لو سراب هتزئاجامواولاق هت ئاج هفيض مركيلفرخآلا مويلاو
 الوةباور فداز تم_دياوأ اريخلقيافرخت الامو.لاوةللاب نمو. ناك نملاقو ه.اعةقددوهف كالذءارو
 هب رقي هدنع ئالوه .'ذع ميقيلاق هوي فيكوهللا ل |وسراياولاق هٌمّوب ىتحهيخ دنع م3, نأ ملسم لجرل لح

 ليتم لقنم نمهنز وام هيطعي ممايأ ةنالث ف يضلا ىرقي ىأ ةيطعلاة زئ املا هتليلو همون هتزئاج هلوقدب

 دذع ميقي نأ هلوقورت ,رخآ عضوم ىلا لصي ىتحةإكواموب هيفك امداطءأر فاساذاف فيضاا مركينأ اوجليقو

 (مشاعأ أتكلمامو) ىلاعت لوقو ف كلذب مئأد رشرلومدتم ماقأاذا هنالمثالا ىفهءقوب أمتي ىت 7-2 هيخأ

 ناؤنثحلا مالك! مهيذؤيالون 'وقيط:الام مهفلكت الن أمهم ءلاناسحالاو ,مبلااو:_سحاف كيلامملا ىنعي

 لوسر نأ هنعةللاى ةرقيدص "ارك ىف أ را مهمطعني

 مال انا تيكن فار نعء#ىدذمرتلاهجرحأ ةكلملا<يسةنجلا ل دءاللاق ملسو هيلع هبا ىبص هللا

 مالكرتان اكلاقيبلاطىبأ نإ" 0 نءعهلودوادوب ًاهجرخأ مؤش قاخلاءوسوءاهةكلملا نس-لاق ل سو هيلع

 لاقدب وس نب روز لا ن ء (ق) مكنامأتكلمايفةتااوقت ةالصااةالصلا لسوهيلعةللا ىلههللالوسر

 ىلصةللالوسر ا ةاحهيلعورذابأت أر ا

 كنا مس وهيلعهتلا بص ىلا هللاقفهلكلذرك ذف ف | و هيلع هللا ىبص ىنلا لج رلا ىنافهمايهريعف ل_سو هياعهللا

 3 ِس ًأتحتنلا مهاعج كل اووكتناوخامه مف لاق نسلاريكن .ه ذه ىتعاس ىل تلق ةياهاج كفؤ سما
 م- هومتفاكنافم-ماغياممهوفلكت الو سيار ه#سب 1 اب امتو_معط قود, تح ووش ناك 0

 موقيال ىذلإهسفن ىف ميظعلار بكل لاخلا (الاتخخ ناكن بحال هلا نا) ىلاعتدل اوقرو هلع مهونيعأف
 ال ل يسار تتع عتلاوع وشما (اروقل) سائلا قوقع

 وه



 لثع ردن ثيح كاوعدفف صاع تسل ىأ تب ذك ج وزال ىل:لوق ىنءمواهاضروهرارق | ىلع فوقو»

 م الاك كلذف حالصلا!ًاراذااهاضر نود علت كنا ةجوزلا مكه وهاضر نود قئاطي نا جوزلا مك

 لوق نمدارملا سي! لاق لوقتلا|ذهب لاق نمو كالام لاقهب وامهدا ىص فو ىلع نكي ناو نيمصخلا نيب كد
 ةقرفلااما لجرلا لاقف ىلا هت هللا بات كىفاع تيضراملةأرملاناهانعملب طرسشهاضر نارقت ىت> جوزلل ىلع

 ىهرلب هللاب ا كىفةقرفلا نوك-: نات ركن | ثيح تب ذكى ع هل لاف هللا بات ك ىف ةقرفلا تسيل ىنعيالف

 5 لكج رحنا قيفوتاا نالءربغىلعو قارفلا ىلءلمتشي امني هللا قفوب ىلاعتهلوق ناف هللا باتك ىف

 ناك هللا نا) ىلاعتهلوق ده ةاصولا ىفامهمااح حالصب ةراتوو قارفلاب كلذةران ن وكي ورزولاو مثالا نءامهن»

 نيجوزالدي دش درعوهيفو نيقرفنملا نيب عمجو نيفادا نيب ققوب فيك معي ىلاعتةثلا نا ىنعي (اريبخاءلع
 ةدايةوهوعيط ًاودو دحو ىنعي (هللااو دبعاو) لجو زعهلوقهو قحلا ف رطري_غاوكلس نا نيمك-حلاو

 الو) حراو+الامعاو بولقتلا لامعا عيج هيف لخ دب و ىلا ءتهنلا در درعا هب ىتأب لعف لكن ءةرابعملا ءتةنلا
 هللا عم دبع نمنالاكي رمث ةدابعااوةيب وب رلاىفهلاواعجتالوةدابعلا ىفهلاودلخأو ىنعي (أيشهباوكر مشت

 هللالوسر في درت :كلاق لبج نبذاعم نع( ق)اصاخ نولي الوهب كرمث أ دقف هللا ريغ إمعب دارا اوأ هريغ

 قء-اموه دام ءىلءهللا قام ىردت ل هذاعمابلاةفروفعي همساو أر يفعهللاقي راج ىل اء مويا عهللا ىلص

 دايعلا قو ايشدهباوكرشالو هود« نادابعلا ىلعهللا ى-نافلاق إعاهلو سروهنلا تلق هللا ىلع دابعلا

 اواك-تيف مه رشيتاللاق سانلار مشب أال_ةأهّللالوسرايبت اةفايش هب كرسشبال نم ب ذ_عيرال نإ هللا ىلع

 هلوقب قحلا كا ذرسف مم ملعاةح م هإءجوهبجوأ اى هقحت سام هانع و دايع ىل هللا قام ىردنت له هلوق

 مهيلع ه-قةحل ةلياقملا ليبس ىلءمهقحلاقامن| هللا ىلعدارءلا ق-امو هلوقواي_ثهباوكرمشدالو هود_عينأ

 هبىايق دك امم ىأب جاو ىلع قح هبحاصللجرلالوق ن٠نوكينازو< وايش هيلع نوةههسي مهنالال
 ىرحاومط ملا كلذ ىأر ملسو هيل عةللأ ىلص هنالاواك-ةيف مهرهشبتال لقا السا سانلا مشب | الفأ هلوقو

 نبدلاولاب و) ىلاعتدل |وقو و +: ف تاج ردلاهب ىط عف رتىذلال معلا اوكرتب وةواشلا هذه ىلع اوك الن

 هندامعل ن.دلاولارب ن رفا اواموماعافطعوامهمارب ىنعب اناسحانءدلاولاباون_سح او هريدغد (اناسحإ

 لح ر ءاجلاق هرب رهىبأ نع © ةردقلاردقب امهماع قافنالاوامهدا ص ل._صخحت ىف ىهس وامهاع

 مثلاق نم مثلاق كم لاق ىتبامص نحب س انلا حا نمةثلالوسرايلاقف مسوهيلعةنلا ىلهةئلالوسروىلا
 مههلوق كانداف كاندآم كابأ مثكما مثكلءالاقةياور فو كوب أ لاق نءمثلاق كلا مثلاق نه مث لاقكما

 هغن أ مغ .رهفن أمغ .رلوقي ملسو هيل عفتلا ىبههللال اوس رتعمسلاقهنع(م) كابأ رمش رب دقت ف ذ> هيف كايأ

 هللا ىذر كلام نب سنن ع(ق) همأوهيبا لبق ن.هجرووذوهوةبارقلا ىذىلااو:_حاو أ (ىبرقلا

 لصيلفهرثأىف هللسنب و هةزر فدل طب ناهرس ن٠لوة. سو هيلعةللا ىل ههللا ل وسر تعم سلاق هن: عىلاعت

 اونسحاوىأ (نيك اسملاوصاتيلاو) ىلاعتهلوقو و هر عوولج أ هلا ىنهي» رثأقالاسايهلوق هجر ||
 نيكسملاو قفشملامدعورغصااز وكلا نه نيءونب صوصخ ميايلا نال مها نا سحالاب سمأ امناو ىئاتيلاىلا

 ملسو هيل عهنلا ىلدهنلال و سرلاق لاق دعس نب لهس نع (خ) كاذل نكسمةفرةفلاو ةق فلا لذ هبكر ىذل اوه

 ىلدىنلا نءةريرهىفأ نع (ق) ايشامهنين جرفو ىطسولاو ةبامساابراشأواذ اه ةندا ىف ميني لفاكوانأ

 رتفيالىذلا متاقااكو لاق ه._سحأو ةللا ل. هس ىف دهاجلكنيكلاوةإمرالا ىلىعاسلا لاق لسو يلعهللا

 ( كنا - (نزاع) - 58)

 ةدارإب (املعناك هللازا)
 ملاظلاب (اريبخ) نيمكسحلا

 امهسبلو نيجوزلا نم
 اهالخان دنع قيرفتلاةبالو

 اوديعاو) هتناهجر كلام

 ةعب راةيدوبعلا ليق (هللا

 دوجوملاباضرلاو دوهعاابءافولا

 ريصلاو دودحال ظفحلاو

 اوكرشنالو) د ,وقفلا| ىلع

 هريعو اهسص .(اينق
 اكارشاىأردصملا لمحو

 (اناسحا نيدلاولابو)
 اناشحأ امهم اوةسحأو
 قافنالاو لعفلاو لوقاإب
 جايتحالا دنع ام_ملع

 لكبو (ىبرقلا ىذبو)
 نم ىبرقهنيب وكنب نم
 امهربغوأ مدسع 1 خأ

 نيك اسلاوىااتيا اوه



 راك هللا ناوأ نهماظاوبنتجاف نييلع كتر دق نم مظعأ <يلعهتر دق نا اوماعاف نييلع مي دبأ تلعناىأ (ارييك ايلعناك هلانا)

 'مجراذا يلع ىنح نمعوفعلاب أ متأف يلع بوتيفنوب ونتمتهناطاسءاي ركوهنأشولع (م1/) ىلع هنوصعت ؟تناواريك ايلع
 ناو) هلوقب ةالولا بطاخ

 هلص أ (اممني قاقش متفخ

 قاقشلا فيضاف امهنيافاقش
 ليبس ىلع فرظلا ىلا
 ركم لب هلوقك عاسنالا

 ركملب هلصأوراهنااو ليللا
 قاقشلاوراهلاو ليلا ىف

 نأل فالثتاو  ةرادكلا

 ىلع ق شيام لعفءامهنمالك
 ىأ قش ىلا ليمي وأ هبحاص
 هبحاص قشربغةيحان

 رجب لو نيجوزلل ريمضلاو
 رودذ ىر اهو ذ

 لاجرلاوهوامهباع لدبأم
 نمامكحاوئعباف)ءاسنلاو

 ةموكحلل لصيالجر (هلهأ
 امكحو) امهنيب حالصالاو

 ناك امناو (اهلهأ نم

 امهلهأ نم نيمكحلا ثعب

 قرا براقالا نال

 بلطاو لاوحالا نطاوبب
 نيجوزلا سوفنو حالصلل

 ىامناز ربيف مهملا نكسأ

 بحلا نسم امهرئاض

 ل ةداراور ضعلاو
 نا) قريممملاو ةقرفلاو

 نيمكحال (احالصاادب رب
 (امهنيهللا قفوي) قو

 ادصق نا ىأ نيجوزال

 355 نيبلاتاذحالصا

 ىف كروب 4
 هللا عفواو امهتطاسو

 نيِجوزلا نيبامهبعس نسحب
 نيبلاتاذ حالصاادصق نا ىأ نيمكحنال نا اريمضااوأقافتالاوةدوملاامهسوفن ىف ىققلأو قافولاو ةفلالا

 نونعاولي زأءانعم ل يقو «اذيالاو تنعتلا ليبس ىلع نارجطاو برمغلا نييلعاوبلطتالف ىنعي اليس نييلع
 سيلبلقلاناف مكتبحب نهوفاكنالءانعم ليقو بونذلا نيياعاونجئالد خيب وتلاو ىذالاب ضرعتلا
 ةفرعمو نيفصاولا فصو نعولعي ىذلا عيفرلاهانعم ىلاعتهنلا ةفص ىف ىلعلا (اريبك اياع ناك هندا نا نوي دبإب

 ىلاعت هلاوه كالذو هريغ نعىنغت_.ماوهريبكلاو حدملا تافص عي قحتسي ىذلا قالطالابىلعلا نيفراعلا
 هللا نا ىنعملاوىلاعتهتمظعو هناب ربكل دح ,لكرغصي ىذلا نأ لاربكو ءايربكلاو ةمظعلاو لالا, فوصوملا
 ”ىلعهنلا ناف نهنعلاجرلا ٍظ عفد نع نفعض ناوءاسنلا نا ل يقو هنوقيط». الام هدابع فاكي نأ نملاعتم

 ىصاعلا ةبون لبقيئاي ريكو ولع عم تلا ناهانعم لبقو لاجرلا نم نهماظ نمي نط فصتنين ا ىلعرداقرببك
 هتردقنا اوماعاوامتبناعماوكر تتواهتب وناوابقن نأ مكب ىلوالافاهزوشن نمةأرملاتباتاذافهلرفغي وباتاذا

 (متفخناو) ىلاعتهلوق# بلع ىنج نمعوفعلاب أ متناف مكي دب أ تحن « ىلع كتر دق نم مظعأ يلع
 ةفلاخلا قاقشلا لصأو نيجوزلا نيب ىنعي ( امهندب قاقش ) متننظ ىأ نظلاهانعم ليقو مت:ةينو متءاعناو ىنعي

 دحاو لكل وة. ناوهواصعلا قش نمواصأن وكي وأهباص قش ريغقش ىف نيفااختللا نمدحاو لكنوكو
 موامطاحهبتشاوةفلاخمو قاق_ثنيجوزلا نيب رهظاذاهنا كللذوهءامسهبحاص ىلع ىشيامنيجوزلا ند

 الوقلحالام ىلااجرشوةب دفا الو قملا ىدؤتالةج وزلا كل ذكوةقرفلاالو حفصلاالو رلصلا ج وزلا لعغي

 رومأملا نمواذهبنيبطاخلا ىفاوفاتخا (اهلهأ نماكحوهلهأ نماكحاوئعناف) ىلاعتهلوقو ي العفو
 بطاخما ليقوهيلا ةيعرشلاماكحالا ذيفنتنالهبئانوآ مامالاوه كلذب بطاخلا ليقف نيمكحلا ةئعبب
 هلجنمىلوأ ضعبلا ىلعواج سلو عملا باطخاوثعب اذ ىلاعتهلوق نالةمالا ىملاص نمد ألك كلذب

 دجوبرلوأمامالادجو ءاوسة مالاداحآ ال لأن وكين أ بجي اذه ىلعف لكل | ىلء هاج بجوف ةيبلا ىلع
 ناد>او لكلفر رضلاعفدىرجم ىرجيا ذهفاضي أ واهلهأ نماكحوهلهأ نماكحاوئعبي نأ نيحاصالف
 نا) اهلهأ نماكحوولهأ نماككح نيمكحائعب قاقش امهنيب لصحااذاف نيجوزال باطخوه ليقوهب موقي
 هدنس ىفاشلا ىورةفلالاو حالصلاب ىنعي (امهنب هنلا قفوب ) نيجوزلا ليقو نيمك-1لا ىنعي (احالصا|دي رب

 لاقفسانلا نم مائفامهنم دحاو لكعموةأ ماو لجر هءاج هنا هنع ى اعت هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع

 نإيردتنيمكحلا لاق مئاهلهأ نماكحو هلهأ نم كح اوئعب اف ىلعلاق قاقش امهندب عقواولاق ني ذهن أش مالع
 ”ىلعامبهنلا باتكب تيضر أملا تلاقف مقر فاقرغت ناهي ًأرناوامتعجاعم<تن ا اهتيأر ن مكيلع كيلعام
 ناب ةسملاو ىفاشلالاقهب ترقاام لد رقت ىتحةنلاو تب ذك ىلع لاقالفةقرفلاام| لجرلا لاقو ىلو هيف
 امهم راقانالاهلهأ نم د_>اووهلهأ نمدحاو نوكي نالوالاو نيمكح امهلعج ونيلدع# احلاتعبي

 امهنمدحاو لكنا نيمكلاةدئافوزاج نييبنج ا اناكناف حالصاللاءلطدشاو بناجالا نمامطاحب فرعأ
  ناعمتجب مث ةقرافملا فوأ حاكنلا ىلعةءاقالا ىفهتبغرن ا فرعيل لاما ةقيقح ف شكسي وهبحاصإ واخي

 صم ذيفنتامطزوج لهو نيجوزال ناليكو ناك او علخو أ قالطوأ قافت !نم باوصلاوهام نالعم يؤ

 نمئب ةأرملا كح ىدتفي وألجرلا مح قلطي نا لم كلذ فامهمذاوابمهاضر نود نيجوزلا مزاسي
 الوهنذابالا قلطين اج وزلا مك سيلوامهاضربالاز والهنا امهدح أن الوق كلذ ىف ىىفاشالفاطام
 ضررل ني حف قوت ايلعنالدجأو ةفينح ىنأ ب هذموهواونذإبالا اطام نم ئشب علت ناةأ أرما كل

 صمالاذيفنت نت يئفهب ترقأاملثع رقتىتح تب ذك ىلعهللاقفالفةقرفلاامألاق ني_ح كلذو جوزلا

 فوقوم
 ناىأ نيجو زلل ناريمضلاوأ دارملا متي ىتح قافولا باط فن ادن اسفي وةدحاولاةماكلا ىلع ناقفتيفام_ هني هللا قفوب نيجوزللةحيصنلاو
 ةدوملاءاضغبلابو قاف ةولا قاقشلابامط دن أ اوةفلالا امهنب هلل! قلي قاقشلاامهنعلوزين اوربا ل طواهنيام حالصأا دب 1



 فكن

 لارا 0 0 ا 0 0 2 0

 عمس هنأ صوحالا نب ورم نعل_ذفأ#ك رتوحابمبرضلا ىفاشلا لاقوهوحنو كاوسلإباهب رمضي ناوه

 ثيدحلا رك ذف ظعوورك ذوهيلعىن:اوهللا دج نأدعب لوقي عادول اة ىف |سوهيلع هللا لصةللالوسر

 نيتأينأالاكلذريغأيش نونمنوكلمت سبل دنع ناوع نهامنافاريخءاسنلاباوصوتسافالأ لاف ةصق

 نيياعاوغبتالف نع ملا نان ترا د هول باو عجاشلا نخر كعاف نامت فلا

 ل ةهأ ارا هيشةريس أ ىأةيناععج ناوعهلوةهيفةداي زبىذمرتلاهجرخ ًاليدس

 ةقي رطّهم اعاوبلطتال ىأ (اليبس ٌنيملعا اوغبتالف <نعطأ اناف) هلوق وهف قاشلاديدشلا حربملا برضلاو

 كل تلقلاق هيبأن عي واعم نب ميكح نع مق بجاوب نقلاذا َنهيلعامب نوجنتحت

 ريغإب ريض( نهوب رضاو)

 الوأ نهظعوب ىعأ حربم
 عجاضملا ف نينار حو مع

 عجن مل نا برصااب مث
 نار_>طاو ظعولا نيف

 كرتب ( كحنعطأ ناف)

 نياعاوغيتالف) زوشنلا

 نونع اوليزاف (اليب_س

 اليه_سو ىذالاب ضرعتلا

 نب سايا نع مويلارخن ماهعجاضيلاقوأ اهعماجمإ_علمش دبعلا دج هن ماعد اداجال رو هيلعفللا
 هللا بصهللالوسرهلار تءافاسلإ اري رمتال رماه هنا اا ل هلل اديع

 مسوهياعهللا لصهللالوسرل انف اطاف نوم ردك ىف صخر ,ة نهجاوز أ ىلعءاسنا|ترب زلاقف لسوهيلع

 ْن كلا ريثكءاسن دمحلا فاط دقت |سوهيلعهنلا ىلص للا لو سر لاقف نهجاوزأ نوكسشي رس ا

 | ىراخيلالاقو هتبحص ىف فلخا دق اذه هللا دبع نب سايادوادوب أ هجرخ أ ؟رايخ كئلرأ ,1سبل نهجاوزأ

 هن طاحأ ءشلاب فاط ًاوهيلع تأرتجاوتزشن اذا اهجوز ىلع ةأرملات رب زلاقيترب زهلوق ةيثكهلفرءيال

 اهب رضيالف بيدأتل اهب ريض ىلا جات !نافءاسنال برضلا ك رتىلوالا نأ ىلعل ياد ثيداحال اه ذه ىنف
 ١ 3 1 نساخخلا ع هنالدجولا قتيلواهمدب نم د>او عضوم ىلع برسةلابلاونالوار هم كلذ نكياوادبدش ابرض

 ندوكو ود» كوعستم ١ سيلاو ط وسلا نرتب الو دبلاو ل. دنا ثرضلا نوم ناس ل سقف طاوسأ ةرسشع ب رضلاب غلببالو

 بدرتلا ىلع ع و رشمةنآلا مكح مهضعب لاهقف ءاماعلا فاتخ او بابل | ذه ىف ىلوأ |ئش غلبا,فيفختلافةلخجاب و

 ىلاعت هللا ىخكر بلاط ىنأ نب ىلع لاق بينرتلا لعل دب ةبآلا ىرج نأأالا عبلا ىلعلدناو ظفالار هاظ ناف

 برضضلاب ظعنت ل نافاهم سوت 1نافاهعحذمرحهت انافاهماعهل ليد_سالف تون !نافهناساب اهظعي هنع

 نيب عج اب سابالفزوشنلا ندع د ا ثنلا فوخ دنع ىعا رم بددرتلاا ذه نورخ[لاقو كلا ثعل

 لئساللاق سو ياعم ىس ىلا نع ضع استانا ضرر نأ ركن 1 5

 اعداذأ سو هيلعهنلا ىلصهتلا لوسرلاقلاقةرب رهىبأن 6 قر دوادوب أءجرخأ هنأ يما برض ميف لجرلا

 هللالوسر نا ةياور فو حببصت ىتح ةكئالملااهتنع!اهملع نايضغ تابف ءىجت نأ تن: افهشارف ىلا هنأ ]سما لجرلا

 قىذلاناك الاهيلعىلاتف ةهْشَأ أرؤ ىلا هنأ يماوع دن لجر نمامه دب ىسفن ىذلاو لاق إسوهيلع هللا ىلص

 فو حببصت ىتس 1-5 :الاااهدعلا يحوز شا اروةرحاهمتتاباذا ةباور وابن عىذرب ىت>اهياعاطخاس ءامسلا

 0 اذ ةح اح ىلاهن ًارمالجرلااعداذالاق لسوهيا عنا ىلص هللا لوسر نا ىلع نبق لط نع عجرتىنح ىرخأ

 | نأك ثوب كدنعليخدوهاماف هبا كلل: اق هيذؤنال نيءلار وحلا نمهتجوز تلاقالا ا: دلا فاهجوز ةأسعا

 ْ امنع ضار اهجوزوتنامةأ ماابي أٍل_سوهيلعهللا لص هللا لوسرلاق تلاق ةياس مأ نءهلوانيلا كقرافي

 1 أهغسالف ا ١١< | ده دنع ءم_:ءاطيلازوشنلا نع ءنءجر ناف ىن :»ب نعل نافىلاعتهلوقوةنجلات ااا 7

 هياط ىأ صمالا تنعي



 أحرلا مهو مهضعل هللا ليضغفت ببسل نوملع نإ رطيسمأوت :ك امناىنعيءاسنلاولاحر أ مهضعل قرب راه شت 1 (ضعب ىلع عمه معل هلل !ىلضفامع) كلذأ

 :اغاوةوبنلاوةالصلاو موه لاك وزغلاوةومااو ىأرلاو مز لاو (؟ا/: مز أ !ار لةعلابءا بنلا مظر(صعلا ىل 59

 ةيط+اوناذالاوةمامالاو

 كلذو ةماسم نب دمح تنب هنأ ىمالادتي وريهز ىبأ نب دب ز تدب ةبدب نأ يم| قوءابقنلا نم ناكو عيبرلا نبا | ريبكتو ةعجلاو ةعاجلاو
 همطاف ىتع رك هتشرفا لاقف ا سو يلعملل ا ىل_هةئلا لو سرى اهعماهوب أ ةاطنافاهمطاف هيلع تزيشنابنا

 | 004ه! سىنلالاققفنم صتقتلاهي أعم تفٍرصنافاهجوز نم ص قتل |وهيلعةنلا لص منلالاةف

 ادار اوم ًااندرأ مدموميلعبللا ل لال لاقفةبآلاهذه ىلا عتهنلالزناف ىناتأ لي ربج اذهاوعجرإ
 تيداتىلعنوطاسنم ىأ ءاسنلا ىلع نومءاوقلاجرلا ىلاستهلوقف صاصقلا|عفرو ريخةئادار !ىذلاو 7

 ماوقلاو هللا ة- عاط ىئاهجوز عيطتنأأةأرملا ىلءف نويلعاو سم ؟سايع نب الاق نهمدن ىلع خالاو ءانسنل

 لاح .رالمايقلاتيثأ انو اهظفح ىفد _,< وذأ رااسعأب موق. ل !-رلاف سيدأت 00 ا

 لاجرلا لْضف ىلاعن هننا نأ ىنعي (ضعب قع مهني للا لضفا:) ىلاعت ل اقف كالذ ف بسلا نيب ءاسنلا ىلع 2 اا د

 مهنمنال ةمامالاب وتاعابجلاو ةعجل اوداهجلاوةداهشلاو ةبالولاو نيدلاو لقعلاة داب زاهنمرومابءا سلا ىلع قاومت 0

 ةداب زاهنمودحاو جوز ريغةًأرمالزوجالوةوسن عب رأب جوزي ل جرلا نأاهنموةمئالاوءافاخلاد ءايدنالا | 0

 لدباذه لكفباستنالاهيلاوةعجرلاو حاك-ه:لاو قالطااةديب وثاربملا ف بيصعتلاو ثاربملا ف بدصنلا 00
 ءاننلاروهمنءاوطعأامب وىنعي (مطاومأ نماوقفت أ ع وإ) ىلاعت لاق مثعؤ ءاسنلا ىلعلاجرلا لف ىلع 0 )
 دحالدجسينأادحأ اىمآ تنكوالاقإسودياعةنلالصةتالوسرنأ ةري رهف نعنيياعةقفنلاو | تاو ىاذ) 0
 (تاتتاق) ريخلاإتالماعلا تانسلا ىنعي (تاداصلاف) ىذمرتلا هج .رخ ًااهجوزادجست نأ ة أر لا تىمال -

 جوزلا قحلي الثل نهجاوز أ ةبيغىف نهجور فا( بيغلل تاظفاح) هلل تاعيطم ليقو نهجاوزالت اعيطم ىأ

 ىلع يي اموهلام ظفحو اهجوز رس ظفح هانعم ليقوهريغ نموه ىذلادإولاهب ق>لي واهانز بيس راعلا

 هرسن ىنل!لاقريخءاسنلا ىأ هللا لوسرايليقلاقةرب رهىب أن عاهجوز ةيغىفتدبلا عاتم ظفح نمةأرملا

 ىلعتلا دنس ىوغبلاهاورو قاسنلاهجرخأ هر كي اجباط|مالواهسفن ىنهفلاختالو ىمأذا هعيطتو ا تامادل

 اهمتىمأ اذاو كترساهيلا ترظناذا ةأماءاسما اربخ ملسوهيلعهنلا اصةتلا لوس رلاقلاقةري رهىنأ نع

- . - 

 ةفماح ىلا دنع قإ رثنلا

 ىف ةداه_كلاو هللاهجر

 صاصتقلاو دودحلا

 بيدعتااو ثاريملا فيعضاو

 قالطلاو حاكنلا كلموهي هك

 رع تاسفن الا م-ويلاو

 هيفو م-ملع معهن ناب و

 تا ءاقتاعيطم (تا انا

 تاظفاح) جاوز الل نييلعامب

 بتغلا بجاوملا (سغلل
 ذاىآةداهشلا فالخوهو
 نيدهاشربغجاوزالا ناك

 اع) ىلاعتدل ]وق د ةيآلاءاسنلا ىلع نوماّوق لاجرلاالت ملا, سفنواطام ىف كتظفح اهنعتمغاذاو كتتعاطأ 0 نس

 ىأ نع © نيملاهقفنلاورهملاءادإب مه ىمأو جاوزالا نيبىصوأ نيحةنلا نهظفحاع قعبب (هللا ظفح 0 1 * ١

 ناوج وع عاض نمتقلخةأرملا نافاريخءاسنلاباوصوتسا )سو هيلعةنلا ىلصةنلالوسرلاقلاق ةرب ره لوم ' 0 0
 2 - . ع - - ع ع اسخأ كل

 ىنعم ف ليقوءاسنلاباوصوتسافج وع الزي هتك رب ناوهنرسكه ميقت تبهذ نافوالع |عاضلا فامج وعأ 5 7 0 5
 8 2 3 3 : 4 5 3 .٠ حظ 0 هلأ م

 ثيح نهجاو زأ ىلع نهثوقح نمهللا ظفحاليقو بيغلا ظفحل نهقفوو نهمصعوهللا نهظفحاب هبالا | 1 0 9
 ليقونوملعتىأ (نوفاختى اللاو) ناسحاب نهح رستوأ فورد نهك اسماو نييف لدعلاب مه ىعأ 0 : 7 الإ

 نعاهسفن عفرو اهجوزلاهضغب وهةأراازوشنو عافترالازوشنا!لصأو نهرورش ىأ ( نهزوشن ) نونظت 0 5 0
 اهاعداذا هيبلت تناك نالثملوقلافلءفلاولوقلابنوك:د_ةزوشثنلاتالالدليقوهيلعربكتلاو هتعاط 0 2 35 در 2

 هذه تفلاخاذافاهتى عأاذاد سعأ ىلا عرستو يلع لخداذاهل موقت تناكن ا لثم لعفلاواهيطاخاذاهل عضختو 3 1 2 0 ْ
 ىل عاهزوشن ىلع كلذ لداهسمعأ اذاه ىم أ ىلاردابن مل واهاعداذاهبحتلوأ هيلعاهتوص تءفرنإب لاوحالا 0 7 5
 ِ 0 ع 700 0 : 2 تر ا اا

 قنااطلوقي ناوهولوقلاب في وختلاب نهوظعفزوشنا!تاراما نهنمرهظاذا ىنعن (نهوظعف) اهجوزإ[ . 0 (١ اع

 ترصانافكلذوحنو كيلع ضرف ىتعاط نأ ىماعاو هيلع تن أ امعىجراواقح كيلعىل ناف هيفاخو هللا 6 5 9 َِ 5

 ّ ل | جاوزالاةعاط نع نهعفرتو لوقلاب كلذ نع نءزني ل ناىن« (عجاضملاف نهورجهاو ) ىلاعتهلوقوهو عحضملا فاهرحه كلذ ىلع 3 نمو
 نهورحمهاف اهجوز قوقحب ف خت ناوهامهنعةنلاىضر سابعنب ا نعةوبنلاو عفترملا ناكملا زشنلاو

 نهورحهاو) ةرفانلاعئابطلا بغرب وةيساقلا ب ولهتلا نيلي مالك ةظعلاو برضلاو ىلاعتهلل| هب وقع نهوفوخ ( نهوظعف)» سمأ عيطتالو

 عجاضملا نعل قي مهنال عحضملا ف هرهظاهبل وب ناوهوأ عاجلا نعةبانكوهو فحللا تحن ءولخ ا دنال ىأ دقارملا ف (عجاخملاف



 ةعاط نم ىنعي نيستك !امبيصن ءاسلل و داهجلا سعأ نماويستك |اممبيصن لاحرال ليقوءاسنلا ىلعامندلا

 ءاعدلا ىف مث نيعب الدبعلا نأ ىلعهيدنتهف 'ةمهيطعيلالاةإُم_تملابهدابع هللا مايك ليق وةدابعلل قيفوتلا

 نكي ناءاسنلا ىنئاملليقوهنرخاوهادن دوهنيدحال_دااببس نوكي امهللا لضف نم بلطي نكلوبلطلاو

 هدامع ماصع لعأ هنافولضف نمدول أ سي نأ نه سعأو كلذ نعهللا نهاهن لاجرالام لثم نط نوكي نو الاجر

 ىلمج لا ىلع لئاسلا مه قيلف نالثاسالاحالص نوك اع ميلعىلاءتدنا ىنعل (املعئثلكبناك هللانا)

 ءاسنلاو لاجرلا نم ىنعي( لكاو) ىلاهتهلوق هم هلردق ىذلا ريغ ىنميالؤ هحلصي اب ميلع ىلاعت هللا ناف بلطلا

 نادلاولا) كرئاممنوثريىنعي' ( كرتامم) تابصعاارئاسوةوخاو معىنب نمةئرو نعي( ىلاوم انلعج)

 ىاىاومانلعج لكل ود انعم ليقونوثوروملا مهنوب رقالاونادلاولا اذه ىلعف مهئاربم نم (نوب رالاو

 اذه ىلعف نوب رقالاو نادلاولا لاف ىلا وم ار مسؤ مث ا مهك رت نم ىنعي نم ىنععامنوكستو كرئامةئرو

 لوقلاوهوب رد ةأومدلاو مهو مهك رت نم ةيرواناعج صخش لك- او ىنعملاو نوثراولا م هنو رمال نادت

 فيفختلا عما ارغب تدقتع“ ىرقد( ) ناعأ ت دقاع نيذلاو)هريغو سابع نب | نع ىو ىمهنال حمأ لوال

 م-مناكلذو اعيجامهوأديلاوأ مسقلااهبدارب نلمح نيم عج ناالاوةدهاعملاو ةفلاحناةدقاعملاو
 ناكودقعلا كلذب كسعلاو دهعلابءافولا ىلعاوفلاحتوهبحاصديب مهئمدحاو لك ذخأ اوفااحتاذا اوناك
 كب رحىب حو كراثىراثو ك.دهىدهو كمدىدلوةقيفهدقاعي وةيلهاخلا ف لحرلا فلاح لحبرلا

 نيفيلحلا نمد>او لكل نوكرف كنع لقعأو ىنع ل قعتو كب باطأأو ىف بلطتو كثر أو ىن:ر تك ماس ىماسو

 (مهدصن م هون ”اف) ىلاعتهلوق كلذف مالسالاءادتباوةيلهاجلا ىفاتباثكلا ناكو ,رخآلا لام ىف سدسلا

 باتكىف ضعب د وأ مهطعل م احر الا اواوهلوقب محلا | اذه يسن مثثاريلا نممهظح ظوطع عي

 نب رجاهملا « نمل سوه ه0 [ نيذلا ىفةبآلا هذه تازن سارع نبالاقو هللا

 انلعج لكلو تازئاماف م-رلاو بسنلا نودةاخاؤملا كلت نروثاوّتاوناكوةنيدملا اومد قال راضنالاو

 ثاريلا به ةدقوةصصنلاوةناقراورصنلا نم ؟تابأت دقاع نيا و لاق ماتش نا لاول كرت ىلاوم

 لجرلا فلاحي ل_جرلا ناكمهييصن مهون اف <_تفاعأتدقاع نيذلاو لاق هنعىرخأ ةياور وهل ىصوب و
 ىلو أمهضعب ماحرالا اولوأ اولا ةفلافن الاةروس كلذ خسنف ,رخالا|مهد_- ثريفق بنام هني سمدل

 مهو" افهلوق نمدارم اوءافلحلا <ناعأ تدقاعنيذلاوهلوقبدارملاو قاباهمكح لب ةخوسنمب تسيل ةبآلا
 تلزنليقوةخوسنم نوكستالا ذهىلءف كاذوحتو ةافاصملاوةافاوملاو ةدءيصنلاوةرصنلا نم ىنعي مهببصن

 تناكووعيب رلاتنب دع_س مأ ىلع أرق تنك لاق نيصحلا ندواد نع قيدصلار كب ىنأ نب ن-:حرلا دبعفف

 تازئامن ا مناميأت دقع نيذلاواؤر قتال تلاقف نام تدقاع نيذلاو تأر قف قيدصلار كب ىفأر تخ ىفةمقي
 هبدصن هين وب نأ هللا مأ ملسأاسافهثروبال نأ كب وبأف اذ مالسالا ىفأن يح نجرلا ديعهنباورك,ىفأ ف

 ىلع ةيلهالا ىف ةدقاعملا تناك هيا نفاس سدا و دوادوبأ هجرخأ
 ملسوهيلعهللا لصهنلالوسرلاقلاق

 ناكهنلانا) ىاعت لوقو )سم هجرة دال مالسالاءدزب ل ةيلهاجلا ف ناكملاحاأ او مالسالا قفاحال

 هنمدارااو دهاشلاى عع ديهشلا انهار وقلخام ٍلعهنع بغي لهادي ريءاطع لاق ( أدهش ل

 ىمعميدهاشلا اذه ىلعفهوامت لكب ةمايقلا موي قلحلا ىلع دهاشلاوهديهشلا ل يقوءايشالا عيمجم هماع
 دعس ىف تازث (ءاسنلا ىلع نوماوقلاجرلا) لجوز عهلوق ع نيفلاخْماةاصعلل ديعوو نيعئاطال دعو هيفوربخت

 معن عهنم ليضفتلاف(ايلع ىثلكب (م1/9*) ناكّلانا) ل ضفلا نمسائالاماونمتتالودفنتال هنئازن ناف(هاضف نمهنلا اولأساوإ
 نبالاققاقحتسالا عضاوع

 الاةلْحملاب مايل ةنييع
 نم ثتردحلا و ىطعيل

 بضغوإضف نمهننا لأسم
 ىلاعتهتلا ناهفوهياع

 نعريثكلا ريخلا ك_ىعل
 ىطعأال لوقيو هدنع

 ىكماول بو ىلأسي ىتح ىدبع
 هيلا فاضملا ( لكللو ) ىلعو
 كَ الكاوهريدقت فوذحم

 (ىلاوماناعج) لام لكلوأ
 امم)هنوزرحي وهنواياثارو

 (نوب رقالاونادلاولا كرن
 قاقفو لاك ةفصوه

 وأ نادلاولا هكرتلام نم

 فوذحم لعفب قاعتم هوه

 هربد_ةئىلاوملاهبلعلد

 نبذلاو) كرام نوثري
 مهتدقاع ( كنامأ تدقاع

 نهض دتبموهو ميدبأ
 هر مقوف طرمشلا ىنعم

 (ميبيصن مهوت اذ) وهو
 ىأ ىوك تدقعءافلا عم

 منامعامهدوهعت دقع
 ىو ةالاوملادقعهيدارملاو

 ةتباثاهيةثارولاو ةعورمشم
 هللا ىذ رةباحصلاةماعددع

 هراجصو انلوفو عي زيلع
 3 صاوأ ل جرإسأ اذا

 ىل رعب سيلوهل ثراوال

 رخآل لوقيف قتعمالو
 اذا ىناقعت نأ ىلعكتيلاو

 تماذا ىنم ثريوتينج

 دقعنا تابقزنالالوقيو
 نم ىلعالا ثرب وكلذ

 ىلعناك للان ا) لفسالا

 وه ىأ (اديهش ئىث لك
 اماوقاومسواياعرلا ىلعةالولا موقي إم نيهان نيرمآن هيلع ن ومو ةي(عاسنلا لع نوماوقلاجرلا )ديعوو دعو غلب أوهوةداهشلاو بيغلا/لاع



 نوهنتامرئابك اوبنتمنا 1 كانا وحل نم ءللا ىهنام لكرئابكلاامهنعللا ىضردوعسم نبا نع( مكنائبس جدع فكن

 ريك هللادبعةءارق ل بادب رفكلاعاون ًااهمدارملا ل يقو هللا ر كم نم « نمالاوهللا حور نم سأيلاوهللاب كارم مالا ثالث 'رئايكلااضي أهنعوهنع

 هللا ىضرسابعنب ا نءوانسح (امي رك ( ردصملاو فاكلا ىنهئامه الكو ىف دمالخ دم (ال+ دمعك اخ دن ول رفكلاوهوه:عنوبنتام

 مل نيبيلللادب ربتب رغو سمشلاهيلعتعلطام ةمالاهذطريخ ىه (مال؟) ءاسنلاةروس ىتانآ نام امهنع

 0 ل ل سل بل ييسبببببببببص 2 0 هلبا

 .: هزم 00 ا اا :ع فن نسا دم ىاماودو د+ل بايندلا ىفاما هتب وقع تمظعوهحبق هظع بن ذ لكىههنعنوهتامرئابك اوبنتجتن | ىلاعأ 0 :
 لمن الل معيلام ةلزن ريصتىتحكيلعاهرتسن ىنمي (متنائيسك_:عرفكن ) هيلع باذعلابهرخآلا 0 :
 درواكاهنع عالفالاوةب وتلابالااهرايكر فكنت الو تانسحلاب رفكت بون ذلاراغصف ةيطغتلاورتسلا ريفكستلا أَن ْ 7 م
 | الا او ودخل ا تاواملا لاق زسو هيلعش ا سلا لوسرنأأةرب دنع حيحصلا ىف ناهبكرمش.نأر ا

 اذا نهنيامل تارفكم ناضمرىلاناضمرو ىرخ اةباورىفدازورئامكلا شغتملامةياورىفداز نينيبامل و ةرذلاقثم ياللا

 ةنإاوهوافي رشاتسح ىنعي (امي رك الخدم كل خدنو )ىلاعتهلوقو ف لسمهج رت رئابكسلاتبنتجا أ ل: 0

 اونمتتالو)لجوزءهلوق © هيفنومركنالخ دم ع<لخ دن تاعاطلاب متين أورئابكسلا متبنتجا اذا ىنعملاو ثبشنو عياذمبهلا ع
 0 بوغ .رملا يمالا كالذ 0 (ضعب ىلع كضعب هبهنلا لضفام | نإ لع هيلا هاجم

 ا 0 ورا ا رس .جلارثك ا ا كلو روبل ىلعورئابكلا بانتجاب

 ثاريملا فضانلا.ءاوءاسنلاوزغتالولاجرلاوزغي هللا لوسراب تلق تلاق ةماس مأ ن ءدهاجم نم نوكي الدنأ ةروفغم رب غرئابكلا| نا
 مأتناكو تاماسملاو نيماسملا ن الزن أو دهاجم لاق ضعب ىلع ك<ضعب هب هئلا لضفام ونمت: الو ىلع هللازئاف رئاقضلاورئامكلانآلرطا

 رك ذللةللا لعجا مللي هو لس يم ثيدحا ذهلاقو ىذمرتاا هجرة رجاهمةني دملا تم دق ةنيعظلوأ ةماس ناءاوس ىلاعت هتنرشت ىف

 ىوقأ مهو ءافعضانال لاجرلا نمةداي زلا ىلا جوحأو ق>أ نحن ءاسنلاتلاق ثاربملا نمنييثنالا ظحل_ثم || ءاشناوامهياع ب ذعءاش

 تلاق نييئثالا ظح ل_ةمرك ذللهلوقل زنا ملل يقوةبآلاهذ_هىلاعتهنلال زن افانم شاعملابلط ىلعردقأو || ناىلاعتهلوقلامممعافع

 انلضفاكءاسنلارجأ عض ىلع انرجأانل نوكيفةوخآلا ف تانسحلا ىف ءاسنلا ىلع ل ضفن ناوجرنلانالاجرلا || هب كرشي نأرفغيالكثلا

 فصناا ثاريملا فانك لاجرلا ىلعامهضنانيلعرزولا نوكين أو جرنلاناءاسنلا تلاقو ثاري لاف نييلع || ءاشي نم كلذ نودامرفغي و
 لاو ز عمهريسغلامهللصحبن أناسنالا ىنمتي نامه دح ؟نيمسق ىلع ىنءلاوةبآلا هذه تلذ ازنف مهبيصن نم || نودامل ةرفغملا دعودقف

 نمءاشب نمىلع همعت ضيفيىلاعتةنلا نال موم ذموهو ده اوه مقا اذهفريغلا كلذ نعةمعنلا كلت || هتشيشمم اهنرقو كرشلا

 كلذ نمةمعنلا كلتب ق> ناهس قدقتعاامب رول _ءفامف ىلاعنهلل | ىلع ضرتعي دسا+لا | ذهوهدامع تانسهلاناهلوقو ىلاعت

 هذهف تا ايسا| نيهذي

 رئاغصلانا ىلع دنةلا
 نأب حالو هري_غلام ثم ىنمتي نأ اثلا مسقلا مومذموهواض»أهللا ىلع ضارتعا !ذهفاضيأ ناسنالا

 كلتناللاقاضيأ هنمعنم نمس اناا نءو مومذ« سيلا ذهوةطبغلاوها ذهوربغلا نعلاملا كلذ لوزي
 ةدابزلاه:د 0 نكتاوعئاضقب ضريلف هداب ع اصع لعأل جوز عهتلان ادبعل |لعيف لاما كلذ ف كك اله 0 لعل ىردنالو نالف لامالو نالف لام نمهتال نسحلالاقاين لاوأ نيدلا فدقحىفةدسفم تناكامب رقمعنلا || بهذي نازوجي رئابكلاو
 لاح .رأل) ىلا«هلوقو ُج ىداعمو ىايندو نيد ف ىلا الص نوكب ام ىنطعأ مهللا لقي او ةرآلا لمع نم ن وامهياع قاطني

 نم نوب رقالاو نادلاولاكرتامب نعي سابعنب|لاق (نيستك ااهييضءاسنللواوبستك !اممبيصأ 01
 د وانس هلاجرلا نا ىع رجالا فباستك الااذهليقو نييثنالا ظحلثمرك داللوقي ثاريملا م
 ىلاجرلا ل-ضفناوءاسنلاو لاجرلا كلذ ىف ىوتسياهلثمةئيسلاواطاثم أر مشعب ةن-سحلا نال ءاوس ةرخآلا را 1 ع

 ايندلا نال(ضعب ىلع كضعب هب هللا لضفاماونمتنالو )هلو ةب لالا وهاجلا نم ضعب ىلعسانلا
 ىضري نأ د>او لك ىلعف ضبقوأ قزرلا فطسب نء لكل ىنبنيا.ودابعا|لاوحاب ملعوري دنو ةمكح نع ةرداصةللا نمةمسق ليضفتلا كلذ
 هيف صخ ىهوهو هريغلام لثم ىنمتي ناةطبغلاو هبحاص نعلوزب وهل ئشل كلذ نوكين أ ىنمتي نا دسحلااف هظ> ىل عدا اد سحالو هل مسقاسع

 لاجرلارزو فدن ىلعانرزو نوكيءاسنا!تلاقو ثاريملاكءاسنلا رج نم فعضلا ىلعانرجأ نوك,ن أوج رن لاجرلا لاقل و هنع ىهنملوالاو

 كارلا[ لع فال سلو( نيستك اانقت ضن ءاسنللوا ومستك امنت بسن لاحرلل )ل زن ثاريللك



 هش
 فوسف) ىلاعتهلوقوهو ٍلظلاوناودعلاهجو لع ناك اموديعولاهديق سلا انهلفقحلالاذخأ |

 ىلعرداق ىلاعت هنالانمه ىأ (اري_سي هللا لع كلذ ناكو) ايف لسارادرخالا فرع دنس(

 ايناجهك رتوهنعةدعابملا يشا!بانتجا (هنعنوبتامرئابك اوبنتجتنا) لجوزعهلوق هو دب ربام
 ةدراولاثيداحالارك ذنريسفتلارك ذلبقو * هتب وقعتمظعو بونذلا نممظءوربك انةريبكلاو
 ريك ابكثيناالألاقف سو هيلعهليا ىلص هللا لوس .ردنعانك لاقةرك,ى نأ نعىورام كلذ نفرئابكلا ف
 ناكوروزلالوفو روزلا ةداهشوالأ نيدلاولا قوقعوهللإب كارشالالاقهللالوسراب ىلبانلقاثالث رئابكلا
 انلرك ذلاق كلام ننسن أن نع( ق) نيصبحصلا ىفهاجرشأ تكس هتيلانلق ىتحاهرركيلازاف سلخ اًمكستم

 متين أالألاقو سفنلا لتقو نيدلاولا قوقعوهللاب كرشا!لاقفرئابكلا ل سوهيلعنلا لصةنلالوسر
 لاق إ_سوهيلعةللا ىل_ههللالوسر نأةرب رهىنأ نع (ق) روزلا ةداهشلاق وأ روزلالوقرئابكسلا ربك اب

 الاةندا موس ىتلا سفنلا لتقورحسلاو هنلاب كرشلا لاق نهاموهللا لوسراب لقت اقب وملا عبسلا اوبذتجا
 ء (خ) تانمؤملاتالفاغلاتانصحلا فذقوفحزلاموبىلوتلاو انزلاو ميتيلا لام لك أو قحلاب

 كقلخوهو ادنهلنلعجت نا لاقهثلا دنع مظعأ بن ذلاىأ أرسوهيلعمتلا ىلههللالوسرتاًأسلاق دوعسم
 (خ) كراجةليلح ىنازت نأ لاق ىأ مث تلق كعم مطب نأ ةفاخم كدل اوىتقت نالاق ىأ من ميظما كلذنا تلق
 نبدلاولاقوقعوهللاب كارشالارئام 1لتر هيلعشا لتس علا ا ريدا ورمع نةللا دمع نع

 هللالوسرايلاقف لس وهيلع هللا لص ىنلا ىلاءاجايبا ارعأ ناةباور فو سومغلانيعلاو سفنلا لستقو

 لام عطتقي ىذلالأق سومغلا ني_هلاامو تلق سومغلا يملا لاقاذاممث لاقةنلاب كارسثالا لاق رئابكسلاام
 لجرلا مشرئابكلا نم نالاق لسور هيلع نيا قلص هللا وسر نا نع ىو تدك اويفوه نيميب ٍلسم ”ى صعا

 ك1 نمةءاورىفوهماوأ هابأب سيف هماوأ لجرلا بأ ل جرلا بس معن لاقديدلاو لجرلا مث :ثي لهواولاق هيدلاو

 هللاب كاريثالا رئابكلاربك رس نال علو

 سايعنب|لأسالجر ناريبج نب درعس نسسوةللا حور نم سأيلاو هللا ةجر نم طونقلاو هللار كم نم نمالاو
 رافغتسا عمةريبك الدناالا برق نيعبسلاىل ةباور فو برقا امعبسلا ىلا ىهلاق ىه عبسأ اررابكلا نع
 ىفدلخالهللا نافهّللارفغتسسلفاهنم أ يش لمع نف ةريبكو هف هبهنلا ىصع خوش لك لاقورارص |عمةريغصالو

 بلاط ىنأ ن ىلعلاقو ردها دكم دادس رفادحاجوأ مالسالا نعاعجار ناكن مالا ةمالاهذ_ه نمرانلا

 ملاظملاهيف ناك امرئابكلاىروثلا نايفسلاقوةريبكوهف باذ ءوأ ةنعلوأ_بضغوأر ادب هللا همّتخ بنذ لك

 جتحاووفعب ورفغد سا ىاعت هللا نال ىلاعت هللا ناب وكنب ا امرئاغ_ىلاو دابعلا نيب وكشامف

 موب شرعلان انطب نم دانم ىداني سو هيلعهنلا ىلص ةنلال وسر لاق لاق كلام نب سنأ نع ىورا؛ ك كلذل

 كالاملاقو ىتحربةنيلااواخ داوملاظل ا اوبهاون تانمؤملاو نينم ولااعيج مكتعافعدق هللا نا دهتةمااةمايقلا
 َت سلا دمعلا تون ذرابكلا ليف سلال د ”ايسلاو عدبلا لهأ بونذرئابكلا لوغمنب|

 هللا ىبهمنامرئايكسلا ىدسلا لاقوةمالاهذه نع عوفرملا سفنلا ثيدحوهيلعاوهركتسا امو نايسنلاوأطخلا
 ةلبقلاو ةسمللاوةرظنلا لثم قسافلاو اصل ااهبف عقب ىتلااهعب اون واهتامدقمت " ايسلاو بونذلا نم هنع

 كردمانزلا نم هبيصن مدا نبا ىلع بتك لاق لسوهيلعهللا لص ىبنلا نعةرب رهىنأ نع( ق) كاذهابشاو

 لجرلاو شطبلا اهانزديلاو مالكلا هانز ناسللاو عامسالا امهانز نانذالاورظنلا امه انز نانيعلاةلاال كلذ

 ىدّؤب امو كرشلارئابكللا ليقو |سظفل هب ذكي وأجرفلا كلذ قدص,و ىنمتي. وىوبمبلقلاواطخل |اهانز

 بهذاذه ىلاورئاغصورأ رايكبونذلا نم نأةلدالا نم مدقتامب تيثدقفت < [ ايسلا نموهف هنوداموهيلا

 هلوقفرئايكو رئاغص ىلا ىصاعملاماسقن|تبئاذاو ةنسلاو باتكلا لئالد, تبثو فلخلاو فاسلا نمر وهجلا

 (اران هيلصن فوسف)
 ةدب دش ةصوصخم ارانهلخ دن

 ىأ(كلذ ناكو) باذعلا

 هللاىلع) رانلا هؤالصا

 ديعولا اذهوالهس (اريسي

 ديلختلل لحتسملا ىف
 نايبل هريغ قح ىو
 عمرانلال وخد هقاقحتسا

 اوبنتحتنا)هنرفغع هللا دعو

 هنعنوهتامرئابك



 هحبتلاه (لطابلا في كلاومأاواك ًانالاونمآنيذلااهبأإي) تاعاطلا قاشم ىلعو تاوهشلا نع ريص,ل(افيعض ناسنالا قلخو)

 نأالا فوك ةراجتةراحت عقتنأألا (ةراحننوكتنأالا) ابرلادوقعورامقلاو بصغلاو (؟٠/1) ةنايخلاوةقرسلاو حن نم ةعبرسشلا
 0 م ل

 هللادب. ربىلاعت هلوق.كوهف ليئارساىن ىلع اهلقثاك انيلع هيلاك-تلا لقشي موانيلعافطاوالضفتوانيلاهنم اهوا

 هيلعهتلا لص ىننلا نع ىوراكو جرح نم نبدلا ىف كيل عءلءجا.وىلاعتهلوقورسعلا مكب دي ريالور. بلاك 1 0 9
 نعربصلاةلق فمي (فيعشناسنالاقابو) ىلاعت لوقو و ةحسسلا ةاهسلا ةيفينحلابتثعب لاقدنأ سو 0 6 18
 اودصقا نكلو هانعم عطقنم ىقفيعضوهليقوىوطارهق نع مزعلا فيعضوهفهاوهءايمتسي هفعضل هنا ليقو نهنع هلربصالفءاسنلا || 0 --

 (لطابلاب مكي كلاومأ ولك ًاتالاونمكن بذلااهبأإي) لجوزعهلوق غو نيهمءام نم قلخ هنال ةقلخلا لصأ
 لاملاذخأو روزلاةداهشو ةنايخلاوةقرسلاو صغلاورامقلاوابر لاك عرمشلا ف لحال ىذلا مارخلاب ىنعي
 ةعقاولا تافرصتلا عيج نمهريغىلعاهببنتهنعىمهنو رك ذلاب لك الا صخا- او كلذوحنو ةبذاكلا نيعلإب

 امأدريغلامو لطايلابهسفن لاملك هيف ل خدي ليقو لك الالاملا نمدوصقملا ظعمنال لطابلا هجو ىلع
 | لاملالك أل خدي ليقوهانعم مدقتد_ةفهريعلام لك أامأو ىصاعملا ف هقافنا وهف لطابلابهلام لك أ
 عطقنمءانثتسالا اذه (<:م ضارت نءةراتن وكت نأالا) ىلاعتهلوق وق ةدسافلادوقعلا عيج لطابلاب

 ةراجتلابهلك ألحين كل ىنعانههالا ناكف لطابلابلاملا لك أس نج نمت سيل ضارت نعةراجتلا نال

 وأ ضارت نع ةراحننوك
 نع ةراجت نوك نكلو

 (صخو هلع ئبئ ريغ ضاوت
 بابسأ نالرك ذل, ةرامجلا
 اهمقلعتم اهرثك ؟قزرلا

 عيبلاراوج ىلعلدنةنآلاو

 ا 0 ةزاحالات دجو اذا فوقوملا

 00007 ا طالت[ ري + ناؤرتأل انه د زب خو عنج اناكراقرفشرلام رابخلابامهتمدح او لكسف 2
 هاجرخأ عيبلا بجو دقف عيبلا امهنهدحاو كرتي لواعيابت نأ د عباقرفتن او عيبلا بجود_ةف كلذ ىلع هحابااهمذ نال ساحب

 نبدلهأ نال مسن ألاقامناواضعب ك_ضعب لقي الىأ (مكسفنأا ولتقتالو) ىلاعتهلوقو ف نيححصلا ىف

 ارافكىدعب اوعجرتالالأ عادولا ةخ ىفلاقهنأ سو هيلعةنلا ىلص ىننلا نع حصوة دحاو سفنكم هف دحاو

 هللالوسرلاةلاقةرب رهف نع(ى)هسفن لتق نعناسنالل ىبهنأذهن ل يقو ضعب باقر كذعب برض

 نم ض ارت نع ةراحتشااب

 نع قرفتلاب دييقنريغ
 هبدبيقتلاو دقعلا ناكم

 ىسحت نمو ادبأ هيفادلخمادلاخاهبف ىدرتي منهجران فوهف هسفن لتقف لبج نم ىدرت نم لسو هيلعهللا ىلص || اوامقتالو) صناا ىلعةدايز
 قهيدب دك ةدي دع هسفن لق نموادب ًاهيفاداخما دلاخ ماهج ران قداس>ت هدب فهمسفهسفن لتقف امس || ن* ناكنم (مكفنأ

 ىلالاع عضوم نم عوقولاوهىدرتلا ىدرتيهلوقادب أ اهيفادلخم ادلاخ منهجران فهنطب ىف اهبأجوتي هدب || نال نينمؤملا نم مكسنج
 بدنج نع (ى) هسفناهب ب رضي ىأأ اهبأجوتي وهواهمهتب رضاذ | نيكسلابهنأج ولاقت ًاجوتيهلوق لفسأ || ةدحاو سفن.ك نينمؤملا

 ىدبعقردب ىلاعتو كرابتةللالاقف هسفن لتقف حارج لجرب ناكل اق رسوهياعهنلا بص هللا لوسر نعأأ امكمسفن لجرلا لتقيالووأ

 هدياهب زخانيكس خاف عزف حرجهب لجر مكلبق ناكنميف ناكلاق ةياور ىفوةناهيلع تمرح هسفنب || ىنم.وأ ةاهملا ضعب هلعفي
 هسفن ناسنالا لق ىنعم ىف ليقوةن1|هبلع تمرح هسف:ب ىدبعىف ردابىلا«ت هللا لاقف تام ىتح مدلاأق راف لطابلا,لاومالا لك أ لتقلا

 الوءانعم ليقوهسفن لتقف بيست ىذلاوه نوكيف هب لقيف لقي نأ لم لتقلاهب قحتسي ا يش لعفي نأ || الوأءسفن كاركمريغلاظف
 نا) اهلتقىلاىدأ ا رالمعاولمعت ناب كسفن اوكا هالو ءانعم ليقول طابلا,لاملا لك ابكسفنأ اولتقت || [ولتقتف اهءاوها اوعبتت
 هنا ل بقوةنحموأ ةقشمهبنوبجوت 1 ئش لكن عك اهنكبهتجر نم ىلاعن هنا ىنعي (ابحروك ناكها لدتقلا جواماويكرتوأ

 كلت كفاك /ثيح ايحردجم ةمأايككب ناكو مطةبوت كلذ نوكسيل مهسفن أ لتقب ليئارسا ىنب سءأ ىلاعت
 ىلادوعي ريمضلا نال ةمرحلا سفنلا لتق نمهرك ذ قبسام ىنعب ( كلذ لعفي ن٠ و ةبعصلا ةقشملا فيلاكستلا

 ةدحاوةئآىف ناروك ذمامهناللطابلا,لاملا لك أو سفنلا لق ىلا دوعيهنا لية وتاروك ذملابرقأ

 ١ نوكدقكلذكو صاصقلاو هو قحيل تقلا نوكي دقدنال ظلاو ناو دعلابه دق كل ذلف هعضومريغ ف ئذلا ينس قه ربارلا

 ذخا نمو) ةبعصلا فيلاك-لا كلل < ةلكي ل ثيحاوح ردم ةمأأي كب ناكو مهاياطخاصيح مو مطةب ون ن وكيل
 امطل وهة.وأ لا ارعض وم ىف ناردصم امهواصاصقالوأطخال (اماظواناو دعا سفنالا لق ىلعمدقي نمو ىأل تقلا ى أ ( كلذ لعفبب

 (اهحر مب ناك هللانا)

 هيفام ىلع كين مكب هتجحرلو
 مناد ًاءاقبو كلا ومأ ةنايص

 ىنب سما هنأ هاذعم لْكَفَو



 ريعتسافربجلا دعب مظعلاراسكسن |تنعلا لصأ وةوهشلا ةبلغهيلا ىدؤت ىذلا مثالا فاخ نا. (مكتم تنعلا ى شح نمل)ءامالا حاكن ىأ(كلذ)
 مف رلال حف (او ربصت نأ اد) كالطا ب بس هنالانزلا وهام هنع هللا ىضر سابع نا نعومث" ا.1|ةعقاوم نم مظعأ اررضالور رضوةقشم لكل
 كلذوةلذتبم ةنهتمةجالوةجارخ اهمالو (659) داولا قاقرا هيف نال كل اربخ) نيففءتمءامالا حاكسن نءمريصو ىأءادتبالا ىلع
 0 يي ب بلال ا ص يي بيل ب ب ب يبي ب بي ا ب ب يي يي يي يي يي اا ل شالا للاللللللببببسس سلا

 وهو ثيدحلاب تباثمجرلاب ال داجلابهنانايب وةيآلا هذ هبت اثةمالا د فرحا فالحيدلجلا هدسحامنا
 اهانز نيبتف؟دحأةمأ تنزاذالوقي لسوهيلعةللا ل_صةللالوسر تعمسلاقةرب رهىنأ نع ىورام

 اهعبيلف اهانز نيبتف ةثلاثا |تنز نا ماهباع بر, الو د ااه داح ملف تنز نا| مثاوماع ب رثي الو د ااه دلحيلف

 رييعتلاو نيبأتلا بيرث-لاو اهريعيالىأاهياعبرث,الو هلوق نيديدصلا ىفهاجر خر عش نه ل- بولو
 بجاوب سيلو بحسم ثيدحلا ىفهب رومأملاعيبلا|ذهو ىوونلا نيدلا بح نيشلا لاق موللا ىف ءاصقتسالاو
 عيبلا اذ هوريقحلا نعل نيْملا ىشلاعيب زاوج هيفو بج اووهرهاظلا له أ ودواد لاقوروهجلا دنعوان دنع
 ًايثهركيفيك ليق ناف بج اوس يعلاب رابخالاو بيعهنال ىرتشللا طاح نيبي نأ هبحاص مزايهب رومأملا
 ناسدالاب وأ هتييهبا نوصي وأهسفنب اهفعي ناب ىرتشالا دنع فعتسناهاعل باوجلاف لملاهيخال هيضتري و

 ىنملاوانزلا ىنعي (مكتمَتنعلا ىدخ نمل)ةمالاحاكن ىلاةراشا( كلذ) لعأ او كلذ ريغوأ اهجوزب.وأاههلا
 نمهبقعيامل تنعلابانزلا ىمسامتاوانزلا ىلعةوه-ثلاةدشوةماغلاو قبشلاة دش هام حت نأ ف اخ نم كالذ

 فوخو ةرها حاكسن ىلعةردقلا مدع طورش ةثالثب ةمالاحاكن ىلاعتهنلا حاب افةب وزعلاةدش ىهو ةقشملا

 داولا نوكي اليكى نعي ( م<لريخ) نيففعتمءامالا حاكن نءىنعي (اوربصت نأو) ةنمؤم ةمالا نوكو تنعلا
 حابأ ثيح مكجرو كلر فغ ىلاعتهنا ىنعيمدقتاملل ديكوتلاك !ذهو (ميحرروفغةللاو) اةيقر دبع
 نيبينأ انعم نيبيلهلوقف ماللا (ملَنيبياةللادب ري) ىلاعتهلوق ف هيلانوجاتحممتأام مل
 مروءألاصم و كع رش ملحضوب وكي دل ني نأ لجأ نمتاي الاهذهلازت ادي ريدانعم ليقو

 مدشرب وىأ( ميد و) مكلربةءامالا حاكسن ىلعربصلا نا نيبي ليقوهنم مسي رتعيام ل نيبي ليقو
 تناك اهناف تاوخالاو تانبلاوتاهمالا رحت ىف مسلبق نه عئارش ىأ (ملبق نمنيذلا ناس
 هانعم ليقو لبق ناك ناهنيباك ةحلصم هيف ملام ىلا ؟دش ربهانعم ليقو لبق نم ىلعةمرخم
 مبصأام ك-:عزواجتب و ىنعي (مكيلعّبوتي و) مالسلا هيلع مهارباةلم ىهو ةيفينلا مما ىلا بد و
 عئارشلا ىمأن نيباملليقوه_تعاط ىلا اهيلع متنكىلا ةيصعملا نءوكب عجري وكل نيبسي نأ لبق
 لاقىلاعت ها مرجالف هنيب و هبرمأ ايف طي رفتوريصقت انم عقوامب رفهتعاطىلااندشرأو لاصملاو
 مهرومأ نمرب دامف ىنعي (مكع) مهاين دو مهني د م أ ىف هدا بع اصعب ىنعي (ميلعلاو) مكياعبوتي و

 ليفو ىضرب و بحام ىلا هر كيم لكن م كج رح ن أدي ريهانعم سابع نب !لاق(مكيلعبوتن نادي ريةئااو)

 ريصقت كنم عقوناهانعم ليقو كب ونذ نمفاساماهب ؟لرفغي ىنلا كتب وتلاببس نوكي ام ىلع كل ديدانعم

 مهليقوىراصنلاودوهبلامهليق (ٍتاوهشلا نوعبتي نيذلادب ريو) ملرفغي و كيلعبوتيف هنيدف
 , حاكن نولصاسي مهنال سوجلا مه ليقو لالح بالا نم تخالا تنب حاكسن نانولوقي مهنال ةصاخ دوييلا
 مارح يلع ةمعااوةلافخاوةمعلاتنب وةلاخخلاتنب نولحت كنا اولاقهنلا نوموحامافةوخالاتانب وتاوخالا
 ينعي (اوايمتنأ) مهلثماونوكت نأ ن ودب ربةةانزلامهليقوةنآلاهذهتازنف تخالاو خالات انب اوحكناف ||

 (مك_:ءفنخ نأ تادب ري) ميلعةنلا موحام مكن اينابىنعي (اهظعاليم)ةيصعملا,ليبسلا دصقو قملا نع | ْ

 اناسحاانيلعوإهسو انلهرسيام عيجو عرشلا ماكحأ لكى ماعوهف عئارشلا ماك كيلع لهسيل ىن-عي

 ( ا ا

 حكانلا ىلا عجريناصقت هلك

 تافص نمةزعلاو ةناهمو

 ثيد_ حلا فو نينمّؤملا

 ءامالاو ثيبلا حالصرئارخلا
 (روفغةهللاو) تبيلا كاله

 (محر) نول دس
 هللادب رب) رودحلافشكي
 هللادي ريواصأ( <! نيبيل

 مالاتديزف؟لدنيبينأ
 منييبتلا ةدا ارالددك وم

 ديك ًانلكلايأالفتددز

 هلادب رب ىنعملاو بال! ةفاضإ

 قخوهام كل نيبينأ

 ما
 مده و) لامع أل ضافأو

 (مكبق نم نبنلا ننس
 نم جهانم م دهم ناو

 ءايدنالا نممكحلبق ناك

 ىتلاقرطلاو نيهلاصلاو

 اودتقتل مهد ىفاهوكلس

 (مكياع بوتيد) م«
 منك امعةبوتللك-ةفوبو

 هللاو) فالالا نمهيلع

 (معردا اع مل
 نادي ربهللاو ) مط ع رشا

 ريركستلا (مييلع كوه

 لباقتلاوريرقتلاو ديك أتت
 نيدلا): :رجعفلا( دب ر د)

 اواي نأ تاوهشلا نوعبتي
 نءليملاوهو (امظعاليم

 عابتا ىلع مهتقفاومو مهتدعاهنم مظع أل يمالو قحلاودصقلا

 ةمعلاو ةلاخلا تنبن واحت متافاولاقلل نهمرحاماف تخالاتانب و خالات انب و بالتاوخالا مطالحتتسالدووبلا مهل يقوتاوهشلا

 (مكدع ففخب ناةتلاديرب) م-هلثم ةانزاونوكست نانوديريلوقيتزنف خالاو تخالاتانباوحكناف مارح مكيلع ةمعلاوقلاخلاو
 صخرلا نمهريغو ةمالا اكن لالحاب



 هيف (مناإلعأ هلاو)
 ناميالاب علا نالناسللا

 ىا (ضعب نم كضع)

 مداونب ملكف ءامالا

 رخافتلاو باسنالاب

 نويتداس (نهلحأ نذاب

 نأ نطنأ ىنانلةوهو
 نهسفناب دقعلا ن رسما
 ىلاوملا نذا ريثعا هنال

 نذإبالا جوزتي نأ ةماللوأ

 نهروجأ نهوت او)ىلوملا

 لطم ريغب نهروهم
 نهروجم كالمورارضاو

 اهؤادأ ناكف نبلاوم

 ىلاوملا ىلا ءادأ نيبلا

 اونآو ربدقتلاو ىلاوملا
 فاخملا فذغ نيلاوم

 لاح مئافع (تانصحم)

 نهون او ىف لوعفملا نم
 ناوز (تاخاسم ريغ)

 ارم ناوز (نادخأ

 رسلا ىف ءالخالانادخالاو

 صفح ريغ فوك نصحأ
 انز (ةشحافب نينأناف)

 رارحلا ىأ (تانصحلا

 هلوقو ةدلج نيس ىنعي
 نجو زل ىناللارئارح انه تانصحملا ناو ف هنتيالمجرلا نال مجرلاال دلجلا هنا ىلع دب تانصح ا ىلعام فص

 لمهن ود قيدصتلاوه ناميالا نأ ىلعلءلدو نهنا-جارهاظ لوبق ىلع هيبنت "ا
 سس ل سم ل لي ل يل مس ملللللملل ا سس بب7سج

 نبديعسو سابع نب او رباج لوفانهوائزلاوهسابع نب لاق <نمتنعلا ىذخ نم كلذ ىلاعت هلوقوهو سفن

 ىلءنعىور ودج ًاوىفاهللو كلام بهذهيلاوراندنب ورمعتولوحكمو قورسموسواطو ريبج

 بهذموهوارسس .ومناكناوةمالا حكت نأ حال زوج هنا ىرهزلاو دها<و بدسملا نباو ى :رهبلا نسحلاو
 دلولا ن|تنعا| فوخ دنعالاةمالا اكن نمرحلامنمفبيسلاوةرحهحاكن ىفنوكمنأالا ةةينح لأ

 هدلو ق>قورهلا قحىفصقن كالذواةيقردلولا ناك ةقيف رمالا تناك اذاوةب راو قرلا ىف مالا عبشب

 هتمدخلاهسبح د يسال نالاليبساهيلادحالفاهيلا جوزلا جاتحاامب رف جوزلا ق- نم مظع أ ديسلا ق-نالو

 نمهللا عنم ببسلا!ذهلف ةرما فالح هنم أ ريت ن ا الواهجوز نمهتبه ىلع ر دقتالو دمسلا كلماهرهمنالو

 ىل ادن ءوةرحه-اك: فناك نا اوةمالا اكن دبعلل زو و رارطخالاوةصخ .رأ !ليبس ىلعالا ةمالا اكن

 ادبعوأ ناك ارحمالز والهنا ىلع ليلدةبآلا فور !ىفلوقياك ةرحهتحتت ناك اذاهلزوجالةفين>
 نالةيباتكعلا نود ةنمؤملاةمالاحاك:زاوج ديفي تانمؤملا نايف نمىلاعتهلوقل ةيباكلاةمالا حاكسن

 لوقاذهو قرلاوهواد حاواصقتناهيف نالةنمؤملاةمالا فالح رفكعلاو قرلاامهو صقننلا نم نيعوناهيذ
 زوق افنالإب وةيباتكلا ةمالب جب وزتلازو<ةفينح .وبألاقو ىيفاثلاو كلام يهذهيلاو نسحلاو دهاجم

 ىرهاظا | ىلءاوا_هعاىأجاجزلا لاق( كني لءأشااو) ىلاعتهلوقو و نيهلا كلعةيباتكتلاةمالا ءطو

 ناميالا ف نطابالاوضرعتتالهانعم ل يقو قئاقحلاورئارسسلا لوي هتلاورهظامي نو ديعتممكناف ناميالا
 اوفكنت تالة داو سفن نمكلك مكن ىنعي(ضعب نمكضعب) ؟نامب لعأةئلا ناف رهاظااب او ذخو
 نومسي وباسحالاو باسنالابر خفت تناك برعلا نال كلذمط ليقا.ءاوةرورضلا دنعءامالا حاكن نم

 ءامالإب ب وزنلا نمةفنأ وح ومش ملا دتبالف هيلا تفتايال سمأ كلذ نا ىلاعت هللا عاف نيجسط ا ةمالا نا

 عقو ىتفهيف نوكرتشم متأو ناميالاوهودحاو ك<ن.دناهانعم نا ليقو مدآىلابسنلا ف نوواستم مكناف

 ءافك أمهضعب نينمؤملا نأديريسابعنب!لاقوتنعلا فوخ دنعةمالاب جوزتي نأهلزاجةرورمذلاٌمدحال
 ريغب ةمالا حاكن نا ىلءءاماعلا قفتاو نهتاداس لاءامالا اوبطخ | ىنعي( نيله نذإب نهوحكن اف) ضعب

 ىنعي (نهروجأن هون آاو) ةمالاح اكن زاوج فاطر ديسلا نذا لعج ىلا عن نلا نال لطاباه ديس نذا

  ناىلءاوعجأو نطائمأر وهم نهون ؟وهانعم ليقورارضالو لطمريغ نم ىنعي (فورعملاب) نهروهم
 ريغ) فئافعىنعي (تانصحم) نهعضب نم هنالءامالاى ار هم اءاتبافيضأامناوهكلمهنال ديسللرهملا
 سم لكى كعم نوكيىذلا بحاصا اوهو ندخ عج (نادخ'تاذختمالو) تاينازريغىنعي (تاخاسم
 اهمىنزي ىذلا اهمح ىنعي اهني دخو ةأرملا ندخ لاقي ةوهشب بحاصي نمي لمءةسسامرثك أو نطاب ورهاظ

 عم قزنالو دحاوب ص تخت ىنلا ىهناد_خالا تاذوهتءبناهاعد نم لكىبلا ىهةفاسملا نسما لاق رسسلا ىف
 هللانا مرجال ,_ه دنعاربتعم قرفلا!ذهناك اماف ةيناثلاز وتو ىلوالا م رحت ةيلهاجلا ف برعلا تناكو هريغ

 فلالاحتفب ريق( نصحأ اذاف) اعمامهع رح ىلع صنورك ذلإب نيمسفلا نيذه نمدحاو لكدر فى اعت
 نجوز هانعهوداضلارسكو فلالا مغب صفحأر قو نماس ا هانعم لبقو نهجورف نظفح هانعمو داصا او

 نينز ىقاللاءامالا ىلعف ىنعي (باذعلا نمتانصحلا ىلعامفصن نييلعف) انزب ىنعي (ةشحافب نيت ناف)

 كوامملا نيب قرفالوةداج نيسج ىنزاذاانزلل ديعلا دلت ودللا نم نينزاذاراكب الارتار ا ىلداممدن

 لاقو سابع نبا نعىوري وءاماعلارثك الوقاذههيلع مجرالو نيس داهناف جوزتملاريغو جوزتملا
 سدل جو زتي ل ىذلاو نصح ًااذاف لاق ىلاعتهنلا نال ىنزاذا كيلامملا نم جوزتيل نم ىلءدحالهنا سواط

 دارا سيلف عبو زتلاهنمدا ارملاناكن او مالسالا نب رثك الا دنع ناص> الا ىنعم ناب<4_:عسرجأو نصح

 هياعمج رالفانصحم ناك ناو كولمملا نا ىلءهيبنتلا ه:مدارملا لب هيلعدا بوجول طرسش جر وزتلا نا هنم

 اما



 00 را ةيانك 00 0 6 نمهيلاني هنالالوط ىنسفلاى 5 ْ

 ىنعي (ايكح) مرومأ راس نماجريغو مك انمىفسانلااهبأ كحلصياىنعي (ايلعناك هللا نا) هيلع
 للزالو لاخهمكح ل ديالو نعم اهني وهب كسمأي ايفو ريبدتلا نمكلربداهف'
 نهادحا متين ١ وىلاعتهلوقا قادطلارثك الربدفقتالهنا معا همم بحتسيإم و قادصاار دق ىف لصقإلم

 قارا ابا مر ر#لاقهم ةىلاغيالناسحتسملاوأيش هنماوذخأالفاراطنق

 ك5 م" الوأناك- ]هللا دنع ىوقةتوايندلا ىةمركمتناكو لاهنافءاسنلا ةقدص

 ريس مثا ناك/ 1لعدناتت نعام .ثمكنأ االوهئاسن نمأيش حكتن : سو هيلعهللا ىلصةللا لوسر تملعام

 م مل-وهيلعهللا لدىننلا جوز ةشن ثئاعتلًاس لاق ةماس ىلأ ن ء(م)هو<دوادىبالو ىذمرثلاهجرخأةيقوأ

 ىردتأ تااقاشنو ةيقوأ ةرمثعىتنثهجاوزالهقادص ناك ت لاق إ_سوهيلعهللا ٍكصةللالوسر قادص ناك

 ىلا ةعاج بهذف قادصلا لقأ ىفءاماعلا فلتخاو ,هردةئامس#ج كلذفةق وأ فصأ تلاقالت لق شنلاام

 ىروثلانامفسوةعيب رلوقوهواقادص ن وك, نازاجانمو ًااعيمم نوك, نأ ازاجام لك لب هإقالرب د_ةنالهنا

 بان ناريغةفيذح ىبأو كلاملوقوهوةقرسسل!بادنب قادصلار دقني موقلاقو ق>ساو دج أو ىفاشلاو

 نعىورامردقتيالقادصاا ناىلءليلدلاو مهارد رشع ةفينح ىلأ دنعو مهاردةثالث كلام دنعةقرسسلا

 كليف تبهودوناالو كراس مف ليو هزاع لماع ايما تءاج لاق ىدعاسلا دعس نب لهس

 هسأر لسو هيلع ةللا ىلصةللا لوسرأطأط مث هب ودواهيفرظذلا دعصف سو يلع لطسا اركلا ءاارظنو

 ةجاحاهب كل نكس" 7من اةلنالوسراب لاقف هباكأ . نملجر ماقف تسلج أي_ثاويف ضقب ملهنأةأرملاتأراماف

 يهذؤأيش دل هر ,ظناف كله ىلا بهذالاقف هللا لوسراب ةنلاوال لاقف ع نم كد:ءلهفلاقفاومنجوزف

 َ * ىهذف دي د> نماتاخواو رظنال_سوهياعهللا ىلصةنلالوسر لاف أ يش تدجوامةثلاوال اقف عجر مث

 لاقفهف_هكاهلفءادرهلام لهسلاق اذهىرازا نكلودبد_> نما.ءاخالو هللالوسرايةللاوال لاف عجر

 ةهنم كيلع نكي ملهتسدا ناو ئمهنماوماع نكي ملهتسبا نا كرازاب عئصتام لس .وهياعهللا لص ةللالوسر

 اذاملاق ءاجامافهل ىعدفهب سمافايا وم إ_سو هيلع هللا لص ىنلا آر ف ماق_باجملاط اذا ىتح لجرلا سلخ

 دقف بهذالاق عن لاق كبلقرهظ نع نهؤرقت لاقاهد د اذكةروسواذكةروس ىملاقنآرقلا نم كعم

 اهك انحكسنأ دةفةياورفونآرقلا نماهماعتاهكتجوز دةفةباورىفو نآرقلا نم كءمامب اهكستكتلم

 لقالرب دقت الهنا ىلع ليادثيدحلا اذه ىف ىديجلا ظفلا ذهو نيحيحصلا ىفهاجرخأ نآرقلا نم كعمامي

 هلةميقالودب دح نمامئاولو لاق مثل ىلا ن٠ ناك ئثىأزاوج ىلع لدداذهفأيش دحتلهلاقدنال قادصلا |[
 1 را باح عن. و ىفاشلالوقوهواقادصنآرقلا مه ءاعت لع نأز وهنا ىلع ليادهيقوهفاتلاليلقلاالا

 دقفا اريوأ اي وس هيفك ء لمةأ ىماقادد ىف ىطعأ لق مسوةيلعش | لام ننال

 اطلاقف نيلءعن ىلع تجوزتةرازف ىن» نمةًأ ص !ناهيبأ خ نع صاع نب هللا دبع نعدوادوبأ اهجرخ ل حتسا

 رم لاقو ىذمرنلاهجرخأ هزاجاف رعأ تلاق نيلعنب كآلامو كسفن نم تيضرأ إ_سوهيلعهللا ىلهةنلالوسر

 ةعسوالضف ىنعب (الوط نم عطس نمو) لجوزءهلوق ف رهمبيب ز نم تاضبق ثالث باطلا نبا

 ةرحلا ل 11 )ه سنقل هن راع وزي نأ ةزوجالا ناسنالان اف

 ةبالا فو ىتفد.ءالوةاتف ةما!لاقيةاتف عج تاكواماا ىراولاتايتفلاوة:ءؤملاةمالا ج وزتيلف ةنمؤملا

 ءامالا ىفةداعلا ترج هنال ةرحر هم د_عال نأ دح ا نيط رمشبالا ةمالا اك: رحالزوح الهنا ىلع يلد

 ىلعتنعلا فوخوه ىقاثلا طرمشلاو نهتاداسة#مدخب نطاغتشا كلذ سبسو نهنقفنو نهروه«فيفختتب

 ءايشالاب (اماعناك هللانا)

 ايف (يكع) هقلخلبق
 حاك لا دقع نممط ضر

 باسنالا تظفح هب ىذلا

 متعدم سا 4 |وق نا ليقو

 ةئالث تناكىتلاةعنملا ف تازن
 ىلع ةكمهللا حق نيح مايأ

 منت ص ارسا
 الضف (الوط 1م عطتسي

 ىألوط ىلعنالفل لاقي
 لوعفموهوةدايزو لضف

 (حينأ) مطتسب
 هناقلو_طلا لوع_-فغه

 لمح لم_ءيف ردصم
 الوط نم لدبوأ هلعف

 (تانمؤملا تانصحلا)

 . 0 ارئازح

 متايتف نسم مناعأ

 حكتديلف ىأ 0 هوا

 السلا نم ةكوامم
 نءىأمتايتف نمهلوقز

 نمو ىنءلاو نيماسملات ايف
 لاملا فةدايز عطتسمل
 ةرلا حاكتاهب غلبب ةعسو

 ةمالاحاكنوةمأ حكنياف

 اندنعز وجب ةياتكلا

 صنلا ىف د .قتلاو

 نا ليادب بابحتسالل
 ىف طريشب سيل نامالا
 دييقتلا عماقافتا ارئارلا

 اممو سابع نبا لاقودب
 ةمالاهذه ىلعهللا مسو

 ةيدوسهبلاوةمالاحاكن

 ناك ناو ةينارصنلاو
 قانلليلد هيفوارسوم

 لوطلاةلئسم



 روجالا نملاح(ةضإ رف)
 تفضَو وا ةضورفم قا

 ءايالانالءاتإ عضوم

 دكٌومر دصمرأ ضورغم
 ةضي رف كلذ ضرف ىأ

 اهف مكيلع حانج الو)

 دعب نامهب مكيضارت
 هنع طحت امذ 66 رفلا

 هلك ن ههلبهتوأ رهملا نم

 ءراذقم لعاهل ادي ٌريوأ

 ماقهنم هبايضارتاوفوا
 قارفوأ

 اله

 حاك_:وهةبآلا م- نمدارملاموقلاقوارجأةبادلاورادلا مفانمل دب ىمسكنارعالا لدب سيل فانا الدب

 'ىربتسي و قالطريغب هنمتنابةدملا كالت تضقنااذافم وا عم ئشب ةمولعمة دم ىلا أسما حاكسني ناوهوةعنملا

 اهمرك ةعتملا نع سو هيلعهثلا ىلصهنلا لوسر ىمهنمثمالسالاءادتبا ىفاذه ناكو ثاريمامهنبب سداواهجر

 تنذأت نك ىناسانلااهيأايل اقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ناكه نا ىنهيلا دبع. نب ةربس نع (مإ)
 هليدس لخياف ئث نهنمهد نع ناك نف ةمايقلا موب ىلا كلذ مرح دقةللاناوءاسنلا نم عاتمةسالا فكل

 ةعتملاحاكسن ناىأ مهدعب نفةباحصلا نمءاماءلاروهج بهذا ذهىلاوأيش نهومدبت آ اماوذخأتالو
 (ق) ىنهملاةربسثي د> نم مدقتاموهوة:سلا,ت خس ليقفاهخسان اوفا ةخاوةخونمةبآلاو مارح

 نءو ربيخ موبءاسنلا ةعتم نع ملسو هيلعهنلا ىلصةننا لو سر ىمهن لاق هنءةللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع

 ةندلاناىفاشاابهذمونآرقلا خسنتةن-سلانالوقي نم بهذم ىلعاذهوةي_فالارجلا مول لك أ

 مهجورفامه نيذلاو نونمؤملاةرو-ىفىلاعتهلوقةبآلا هذه خسان نالوقي اذه ىل_ءف نآرقلا خسن:ال

 الوةجو زب تسيل ةعتملاىفةحوكنملاو ني.وامري_غمهناف ,منامعأ تككلنام دأمهجا اوزأىلءالانواظفاح

 لاقةعتملاف صخر, ناكوةمكةبآلا نا+_:ءىورف ةعتملاف س'بعن/ا نءتاياورلا تفلتخ او نيع الم

 لاقةعتملاق ىهاف تاق حاكنالو حافساللاقف حاكن مأ ىه حافسأ ةعتملا نعسابعنباتاأسةراسع
 سانلاناىورواللاق ناثراوتيلهتاقةذ.> منلاقةدعاط له تاق نونمدب متعتمةسااف ىلا عتدنلا

 امنا تاق نكسل قالطالا ىلعاهتحابا, ت يتق أ امان أهلا .هلناق لاق ةعتملاب سابع نب ايف فراعثالا اورك ذامل
 ىسابعنبا نع ىناسارخلاءاطءىور واهي رحتب لاقو هن عجرهنا ىور وهلةتيملا لح كرطخذملل لح

 ىورو نهتد_ءا نهوقلطفءاسنلا متةاطاذا ىنلااهمأايهلوقب ةخو فم تراصاهنا نهنمدب متعتمتساا ف هلوق
 | هذه نوحكت:.ماوقأ لاباملاق مثهياعىن:ًأوهللادمؤربنملا دعص باطاا نب رمعنأر عننا دبع ملاس
 ةعتملامدهلاقوةراخلابهت>رالا اهحكن الجر دج الاهنع ملسو هيل عفتلا ل_ههللالوسر ىمهم دقو ةعتملا

 ةعتملاربغ موح مث لحأ مث مرح مث لحأ أيش مالسالا ىفلعأال ىيفاشلا لاق ثاريملاوةدعلاو قالطلاو حاكسنا|
 اذهةنسلاو باتكسلااهخسن مي رحتلاب تخسن دقءاسنلا ةءتم نا ىلع نوعمت مويلا نوماسملا ديم عوب أ لاقو

 هريغاالورطضملاهبفةصخرالهناو ىأرلاورثالا باصأ نم قارعلاو ماشلاو زا لهأ نم اعيجرلعلا لهالوق
 مث ةعتملاحاكن ةبآلاهذ_جدارملا اولاقذ نآرقلا ىرمسفم نم موق فاك: دقوهرب_سفن ىف ىزوجلا نبالاق
 ىنلانالهيلاجاتحال فاك اذهوءاسنلاةعتم نع ىهن هنا مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعىورام تخسن

 ةعتملازاوج نمضتتلاهنافةبآلاامأو هلوقباخوسنم هلوق ناك_فاه ءرخاونم عنم متةعتملازاجأ لسو هيلعةئلا ىلص
 جاجزلا لاق حميدحصلا حاكسنلا ىلع كلذ ل دف نيخاسمريغ نينصحم مكلاومأب اوغتتنااهيف لاقىلاعتهنال

 ىأ نيخاسمريغنينص#هلوةوهو ترج ىتلا طئارمشلا ىلعهوةحكن اف نونمهب متعتمتساافهلوق ىنعمو

 هومتحكنافةلوأت نمل. وأت باوصلابكلذ ىف نيلي وأتلا ىلوأ ىربطلاري رج نب!لاقو مب وزنلا نيدقاع
 ىلههللال وسر نأسل ىلءءاسنلا ةعتمىلاعت هنلامب رخشتب ةخللا مايقل نهروجأ نهوت اف نهومتعماخ نونم
 حانجالو) ةبجاووةمزالىنعي (ةضإرف) نهروهمىنعي نهر ,وجأ نهوت افىلاءتهلوقف مسوهيلعةللا

 ادقعاذا امهنادارأ لاق ةعنملا حاكن ىلعوإبقام لج نفهيفاوغاتخا (ةضإ رفلا دعب نمهب متيضا ارتامف مكيلع

 ايضارتي ناو زجالا ف لجرلادازو لجالا فدا ازدأ أرملا تءاش ناف ل_جالا متاذاف لام ىلع لجأ ىلا! دع

 دارملا لاق حيدصلا حاكنلاب عاتمتسالا ىلعةبآلا لج نمر مرحو خيسن مئازئاج ناككللذ نا مدقت دقو اهقراف
 هانعمجاجزلالاقو ضايتءالاوءادتفالاو رهملا نمءاربالا نم ىن-عيهب متيضارت ايف يلع حانجالوهلوقب

 | بجال ىذلار هاا فدناهب لخ ديول ىتااةأرماللجرلا ب مناواهرهم ج وزال أرملابهتنام<ياعحانجال |

 هيلع
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 نسحلاودب زنب رباجلاقهبوةري رهىبأو ني مح نب نارمع ن كلذ ىوربةرهاصملامب رحتدب قاعتيانزلانأ
 ةرهاصملا مي رحت تاي ف لو دلاكك لذ لعجب لهةوهشب اهلبق رأةوهشب ةينجأةأسماسلولو قارعلا لهأو
 ةمرحهبت بثهنا امهحصأ نالوق هيفةبدب لامي رحى ءطولاك كل لعجي ل هةووشبةأ سما ساول كلذكو
 (تانصح لاو ) ىلاعنهلوق و ةوهش رظلا تحال اك هولا ع معلا لهأ ارثك الوقوهوةرهاصملا

 قاطي 5 23 ارملاستفلاب ناصحلاو عيل كلا و ناس نار ] و(ءاسنلا نم تانصحلا تم هرحو ىنعل
 تان_دحاوهلوق فن اصحالا ن.دارملاوةماسملاة أرملاو ةفنيفعلاوةرخاو جوزلا تا رملا ىلءناصحالا

 ءاسنلا ن.ةعباسلا ىهدذ_هو نهجاوزأ ةقرافم لبق نهحاكن دحال لحالفءاسنلا نم جاوزالا تاوذ
 هيلعهللا ىل_ص هللا لوسر ىلا نرجاه نكءاسن ىفةبآلا هذه تازنىردملا ديعس رب لاق بيسلاب نمزوح ىلا

 نوحاكت نع نيما ملا هللا مهن نب. رجاه م نهجاوزأ مدق مث ني املا ضعبب نجوزتف نهجاوزأ نطو سو
 لحيف برحارادىف جاوزأ نطو نيبس ىتاللاابا+سلا ىنعي (متنامأتكلمامالا) ىلاعت لاتف ىنئتسا مث
 ثعب ىردحلا ديعسوبألاقاهجوز نيب واهني حاكنلاهب مغترب ىلا نالءاربتسالا دعب نهؤطو نهكتلامل
 نهنايغاوهركسف نيكرماملا نم جاوزأ نطايابساوباصاق ساطوأىلااشيج !سوهيلعهللا ىلصةللالوسر
 اهجوز نيب واهني ةقرفلا عقتف ةجوزملاَةِ راجلا عاباذاهنادا ارادوع_سم نب !لاقوةبالاه ذه ىلاعتهنلا لزئاف
 قدما وك ناك« نامياأت ككمامالاه اوقيدا راءاطءلاقواهؤطو ىرتمال لحي فاقالطاهعيب َن روكي و

 نونم عب رالا قوفام ناهانع.و رئارحلاءاسنلا نمتانصخل اي دارأ ليقو هنماهنءزتن:نأهلزو>يفه دبع حاكت

 تءرح ىنعي (كيلعةللا باك ) رصحالو ى راويلا ف كب عد دعال ناف كناأ تكلمامالا مارح مكيلعهناف
 ىنعع ميلعمللا نماباتك هان همليق وةللا باك اوهِزلاهانعمليق راباتك اذه كاعبتكو كتاهمأ ميلع

 هللا لحأو ىنعي (مكلذءار وام كلا لحأ و)إباتك لاحاملياحو كالذ نمكيلعم حام رحت هللا بتك
 نم نيروكحذلا ىوسامل-> ىضتقيةبآلاهذ هرهاظو تامرحلا نمرك ذىذلا كلذ ىوسامكلا
 عنا مرحي هنا كلذ نغرك ذامىوس رخأ ف انصأ مرحب ةنسلا نهليلدلا لددق نكس تامرحلا فانصالا
 ن.وهريغاجوز حكسنتىتحلوالااهجوزل لحنالاثالث ةقلطملا كلذ ن ءواهتلاخوةأرملا نيب واهتمعو ةأرملا ني
 جوزتي نأهلزجلةرحهحاكن ىف ناكن منا كلذ ن .واهتدع ىضقنتىتح جاوزالل لحتالف ةدتءملا حاكن كلذ

 نآهيلعموحةوسن عب رأهد:عءناكن «نا كلذ نموةمالاب جوزي نآهزغا ةرمال اوط ىلعرداقلاو ةماب

 رك ذامىوستامرهملا نم فانص أ هذهف ديب أ لاب ن ءالملا ىل :ةمرحاهماف ةنعالملا ثآلذ نهو ةسماخ جوزتي
 هلخد مومعلا نكل مومعلا ظفاب درو مك-ذءاروام ل لح أو ىلاعن هلوق نو كح, اذ_ه ىل-هفةبآلا ىف
 ناكل لحوهريدقترامضاهيف (مكلاوم!اوغتتتنأ) ىلاغتهلوةواصوصخناماعزوكيف صيصختلا
 ردقتيال قادصا| نا ىلءللدةبآلا فو ندئباو رتشتوأ قادص اوحكسنت ىأ <لاوماب اوبلطتىأ اوعَسَن

 ني-جوزتم ىلع (نينصخ) مكااوماباوغتبت نأ ىلاعتهلوق قالطال ريثكلاو ليلقلا ىلءزوجيف ئذب
 اهاوبصلاوهو حفسلا نمدإ_صأوروجفلا حافسلاو نينازريغىنسعي (نيفاسريغ) نيففعتم ليقو
 ىاوفلتخا (نهنمهب متعتمتساا) ىلاعتهلوقو طقف ةفطنا| بدالاهل ضرغالىئازلا نالاحافسانزلا ىمس
 قعاتمتسالا لصأ نال ميحد حاكنب ءاسنلا نم عاسجلابمتذذلتو متعفتت |امدارأ دهاجبو نسما لاقف انعم
 هنالازجأر هملا مسامع او نهروهم ىن» ( نهروجأ هون“ اف) عاتموهفهب عفنناام لكو عافتتالاةغالا

 هريغواهرمسكب نآرقلا رئاس فو !.هداصلا حتفب قاسكلا ارق جوزتلاب نهجورف نصحأأ نهال جاوزالا تاذ ىأ (ءاسنلا نماانصحناو) ١
 حاكن مكياعمرسو ىنءللاوبرحلارادف اهجوزو ىبسلاب(مكنامعأتكدمامالا) نارقلاعيج فاهحتتفب ٠

 قاللا ىأ تاحوكتنملا

 نهومتكلمامالاجاوزأ نط

 نودب نهجارخاو نوببسإ
 نإابتب ةةرفلا عوقول نهجاوزأ

 لدتف ى.سلابال نب رادلا

 دعب نيعلا كلعمئنغاا
 هللا باتك ) ءاربتسالا

 ىادك وم ردصم (مييلع

 اباتك يلع كلذهنلابتك

 مرج وهوة رفهضرؤو

 لحأو) فطعو محام

 رمضملا لعفلا ىلع (ل
 ىادنلا تاعك ىذلا

 كاذمب رح كيلعةللابتك

 (ملت رزان لو
 ةروك للا تامزحلا وسام

 ركب ىبأريغفوك لحأو
 نا) تم رح ىلع فام

 نيب ىأهللوعفم (اوغتبت
 نالمر حام لعامل

 ءارو امم لدب وأ اوغتبت
 ردةماوغتبت لوعفمو مكساذ

 النادوجالاوءاسنلا وهو

 ىنعي (ملاوماب) ردقي
 ناىلءليلدهيفوروُما

 رسيعالا نوكيال حاكسنلا

 ناومسمل ناوبحهناو
 نا وارهم حلصي ال لاملاريغ

 ةبحلاذا ارهمحاصيال لاقل
 (نينصحم )ةداعالام دعتال

 نينم< 2 :وكلاح ىف

 اوعيضتالدل( نيا سم ربغ)

 مسقنأ اورةفنو ملاومأ

 مالا عوقولا نم س هالا نيصعإ 000 او نإ -:ارمسخا ناب مكي نم مظعاداسفال 20 اين دو وكس داو ريسختف كل لسحالايف

 باوترهملانال نهروهم (نهروج انهو ف١ نومهومتحكناش ( نونمهب محعتمةساق) ىلابصوهو حفسلا نم ىفازلاحفاسملاو

 نهوت 1 اف ف ىنملا ىلعوهب ىف ظفللا ىلعهيلاريمضلا عجري ونايبللوأض يعبتا نمو ءاسنلا ىنعم فا ع بلا ىلع



 عج (مكئانبأ لئالحو)
 لكن الةجوزلا ىهو ةلملح

 وارخ الل لح امهنم دحاو

 لا نمرخالا شارف لحب
 نمنيذلا) لولملا نموأ

 ميابت نمنود (ميبالصأ
 ىلصهللالوسر جوزت دةف
 نيح شيز ملسو هياعهتلا

 ىلاعت هللا لاقودب ز اهقراف

 نينمؤلا ىلع نوكياليكل
 مهئايعدا جاوز ىف جرح
 نءةمرهلا ىنااذه سياو

 عاضرلا نم نبالا ةليلح
 (ني:+اانيباوعمح نأو)

 قوهو حاكنلا ىفىأ
 ىلع فطع عفرلا عضوم

 ميلع محو ىأ تامرح ا
 امالا) نيتخالا نيب عملا

 ىضمام نكلر( فاسدق

 هللا نا ) هلوق ليل دير وفغم
 نعو (اجحر اروفغ ناك

 ناهللاهجر نسحلا نبدمم

 نوفرعب اوناكة يلهادا لهأ
 ذأ سما حاكنالا تامرحلا هذه

 اذلف نيتخالاحاكن بألا

 فاسدقامالا امهيفلاق
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 نانبلام رق اعو تاهمالامب رحت قاطأ ىلاهتهنلان الاهم 'جوزتي ناهلزوالواهتتب جوزت نا هلزاجاهم |

 مسليماح لجرلاودإلحاهت احاو كا جاوز أ ىنسعي ( كتانب أ لئالحو ) ىناعت هلوةو مالا, لوخ دلاب

 |يقو دحاورازاىف هبحاص لحي ثيح لح امهنمد>او لكن ال ليقوهبحاصا ل امهنم دحاو لكن ال كلذب |
 اذب أو هئانب أ جاوزأ ىلجرلا ىلع مر هنا :ةلجو ءاحلا حتفب لخلا ن.هبحاصرازالحام_منمدحاو لك نال ظ

 زارتحا كب الصأ ن«لاقام!( مبالصأ نم نيذلا) دقعلا سفنب كالذو عاضرلاو بسنلا نماواةس ناوهدالوأ

 انا خفف نبالاةلزنع مالسالار دصيىف ناكهنالهانبت ىدلا لجرلا ىلءمرحتالىنبتملاةجوزنا ملعيل ىنتلا ند

 راكو ةثراح نبدي زةجوز )سو هيلعهللا ىل_دهللا لوسر جوزتو مهئابأل .هوعداىلاعتةنلالاقو كلذ

 روكي اليكسا ىلا عتلاقوكءانب أك ءايعدأ لعجامو ىلاعت هللا لزنافهنباةجوز جوزت نوكرمثم لا لاةتفهانبت دق

 )_جرالزو الوعي (نيتخالانيباوعم< ناو) ىلاعتهلوقو ف مهايعدأ جاوزأ ىف جرح نينمؤملا ىلع
 زا _ةخالا نإ عملا عاضر وأ بن ةوخاامهنبةوخالاتناكءاوس دحاو حاكن ىنيتخالا نيب عمجنأ

 نيتخالا ىد_>١ جوزتولف حصيال دساف دقعلا اذهفدحاو دقعب امني عمج نأاه دحأ هجوأ ةثالث ىلع ع قي

 مح حاكن هلزاجاناباقال_طىلوالا قاطولف ة-يناثلا حاكن نالطبب محا نههفاه دعب ى هرخالا جوزتمث |

 .طولا فام_مندب عمجب ناهلزوالف نيعلا كلج امهنبب عمج ناوه ني. تخالا نيب عوج اروص نه ىناثلاهجولا
 :رمثااثلاه جولاةباتكوأ قتءوأةيهوأ عيدب ىلوالا مرحي ىتح ةيناثلا هيلع تمرح امهاد_>ا ئطو اذاف

 ءاماعلا ضعب بهذف نيعلا كلعاهك-اميف ىرخالا ىرتشي وامها دا جوزي نأوه نيتخالا نيب عجل ارود

 ىلءامسهنبب عملا مرعنابجوف اقلطم عملا رحت ىضتةيةبآلاهذهرهاظنالامهنبب عجطازوحال هنأىلا

 الجرن ا بيؤذنبا ةصيبقىورال ىلوأو حصأ لوالا ل اوةااودزاوجىلا مهضعب بهذو هوجولا 2

 ماقةيآ ام_متمرسو ةبآ امهتلح ن امعلاقف امهنيب عمجي ل هل جرا نيتك ولم ني_تخأ نعنامئعلأ -
 لآسف ل سو هياعهنلا ىل_ههللال وسر باه أ نمال_-جر ىقلفهد_:عنم جرفن كالذ عنصأن ا بح ًاالفانأ

 نب ىلعهارأباه-ثنبالاقالاكن هتلعجالا كلذ لعفادحأ دج أ ل خود مالا نمىلن اكولف انأام أل اقف هنع

 دقامالا) ىلاعتهلوقو ف أطوملا ف كلام هج وأ كلذ لدم ماوعلا نب ريب زلا نعهغلب هنا كلام لاق بلاطىبأ
 ةدئاف نال قو (امحراروفغنأك هللانا) ىلاعت هلوق لمادد هنةوفعم هاف ىضم دقام نكل ىنعي (فاس

 كلذ ىلعل دي و تئشام تي أرتخ اهل ليق نيتخأ نع لسًأولف ةحيحد رافكملاة حكت نا ءادثتسالا اذه

 تئشامهتبأ قاطلاق ناتخا ىت<و تماس ىناهنلا لو سراب تلق لاق هيب أ ن ءزوربف نب كاحضا| نع ىورام

 لدي واهتلاوةأرملا نيبالواهتعوقأرملا نيب عملا وال لوالا ةبآلا << قاعتن # عورف هج دواد وبأ هجرخأ

 ةًارملانيبالو اهتمعوةأرملا نيب عمجاللاقهنأ مل-_سو هيلع ثلا ىلدىننلا نع ةرب رهىنأ نءىورام كلذ ىلع

 ناكول نيلوأ ةبارقام_منب نيتأ صا لكم جلا مرحامدح ىفءاماعاا| ضعب لاق نيح.يحصا| ىفهاجرت أ هنااخو

 فا:صأةعبس سسنلا,تامرحا ىناثلا عرفلاامهندب عملا كل حب لاهحاكن كال از لةأرملانيب و كنبب كلذ
 مدقتام ىلعتاوُنالاو تاهمالا نهو عاضرلاب مركب ف نص نافنص ببسلاب تامر اواهتنةبآلا ف ترك ذ
 ىلاعتهلوق ىفاهرك ذمد_ةتدقوبالاةجوزو نبالاةايلحو ةأرملا أ نهوةرهادملاب مرح :صوهرك ذ
 عرفلا نيتخالانيب عملاو روك دملاليصفتاا ىلءِفناب رلاو ةبآلاءاسنلا نم ابا كنام اوحكنتالو

 اهتب الواهمأ هيل- مرت صاب ىفزولف معيحص حاكنب لصحا | ةرهاصملا بسب لداخل مب رحت لاثلا

 حيدحص حاكدب ةمر حلا قلعتتاناهئانب الو ىنازلاءانآ ىلعاهم ىتزملا مرحنال كل ذكو نبع جوزتي نأدارأو

 هب وسابع نب او لعل وقاذ_هودلولاهب قحاب وةدعا|اهياع بحتو قادصاا هباط بح دسأف حاكشب 3

 ىلا موق ب هذوزاخ !ءاهقفو ىفاشلاو كلام بهذه يااو ىرهزلاوري زلا نب ةورعو بيسملا نب ديعسلاق
 يس للالللللللللللاا077تا0ا7077باللا

 نا

 ظ



 طاف (ميتابرو) دقعلادرجمب تامرحبنهو (م<ئاسن تاهمأو)

 ىلعلدب وستلا ىرم عاضرلا ىرجأ ىلاهتهنا كلذب هبنف عورفلاو لو الا عيج ىلع كلذ لدءاتخالاو

 نه مرام عاضرلا نم مركلاق م .و هيلع هللا ىلص هلل' لوسر ناااهنعىلاعت هللا ىذر ةشئاع نع ىورام كلذ

 اهناةزج تندىف م وهيا هللا لص اللا ل وسر لاقلاق سابع نا نء(ق) نيحيحصا|ىفهاج .رخأةدالولا

 موحس سنا بسب تمرح نم لكف ةعاضرلا نم أ ةنب |اهناو بسنلا نم مرام عاضرلا نم مرحب ىل لمت ال

 رظنلاهل ل < واهحاكت هيلع مرحيف ةمرهلا لجال تاهم أت اعضرلا ىلاعت هللا ىمسامت او ةعاضرلا ببسإ اهربظن
 لك ىلع بنالو نائراوتيالفهجو لكن .ة.مومالا ماكحأعيج هيلع بترتيالواهعمرفسااواوةولخخاو اهيا
 عاضرانوكين أ امهدح أن يطرسثب عاضرلا ةموحت تبن فن او ماكحالا نم كل ذريغورخآلا ةقفن امومه دحاو
 نيلماكن يلوح نهدالوأ نعضريتادلاولاو ىل ءتهلوقل هتدالو نم نيتنسءاهنن|ىلا كلذ ورغصلالاحىف ىصلا
 قتفامالا عاضرلا نممرحبال لاق إو يلعهّنلا ىلص ةننا لوسر نا ةماس مأ نعني ءاعىفهلاسفو ىلاعت لوقو
 نياوما ىف ناك امالا ةءاضراللاقدوء_س.نبا نعى ذمرتلاهج رن ماطفلا لبق ناكو ىدنلا ىفءاعمالا
 عاضرالدوهسم نبهللادبءلاقلاقارمهتخسدوادوب أه_بجرخأأو ا ذ_ه نم لوطاب أ طوملا ىف كلام هجرت أ
 روهم اها حوارهش نونال هلاصفوهإجو ىلاعتهلوةلار هش نوثالث عاضرلاةدمةفين-وب أ لاقو مدلل دشامالا
 سج دج وبن أ ىناثلاطرشلار هشأ ةتسولق أوهيؤةلخادلجلاةد.نال عاضرلاة دمرثك او ل+!ةدم لقأ ىلع

 كلذ ىلعلدب وىهفاشلا بهذهيلاوربب زلا نب هللا دبع لاقدب و ةثئاع نءكلذ ىورتاقرفتم تاءذر

 نالضفلا مأ ن ء(م)1مهجرحأ ناتصملاالوةصملا مرحتاللاق لو هيل عهنلا ىلص ىبنلان|ةشئاع نع ىورام
 لاق ةء«دعص نب ىماعىبب نمالجر نا ةباور فو ناتجالمالاالوه+المالا مرحناللاق لسو هيلع هللا لص ىنلا

 تامولع .تاعضر رش ءنآرقلا نملزنأ ايف ناكتلاقةشئاع نع(م)ال لاق دحاولا ةعضرلا مرت له هللا ىناي
 اهطوق نرقلا نمأر قياهف نهو م وه .اع للا ىل_ههللالو در ىفوتف تامواعم سمت خسن مث نمر

 ناىلءاوعجأو كلذ خسناهغابي لهنا لمتح نآرقلا نمأرقي امف نهولسو هيلعةللا لهنا لوسرىفوتف

 وهو مر ريثكو عاضرالال ياق نأ ىلاءاساءلاروهج بهذو همكح قب وهتوالت خس اموهف ىلتء الا ذه
 وبأو كراباانباو كلامو ىعازوالاو ىروألا بهذهيلاو بهما نب ديعسلاقهب ورع نباو سامع نب|لوق

 ةبآلا قاطع روهإلا به ذم جم ةحاو ىفاشلا به ذكىرخالاةباورلاو ه:عنيتياورلا ىدحا ىفدجأو ةفيدح
 ةنيبمةنسا|نإبةل لاه ذ_هىهقفاو نءوىفاشلا باج واددعرك ذيولوهرهاظو نآرقلا مومعب لمع هنال

 ةيلصالااهمأ هيلع تمرح ةأ ماب ل-جرلا جوزتاذاىن-هي( كتان ٌثاهم أو) ىلاهتهلوقوهلةرسسفم نآرقلل
 ءاماعلا لكو نيعباتلا عمج وةباصصلارثك أب هذمواضي أ عاضرلاو سمنلا فاك مالاو بالا لبق نماهتا دج عيجو

 ةباحصلا نمعج ب هذو اهبلخ دي لوأ اب ل دءاوس دق_ءلا سفنب اهمأ« لع تمرح ةأ سما جوزت نم نأ

 رهظأورباجوريب زلا نباورمع نباو تباث نبديزو ىل _علوقوهواوتنبابلوخدلاب مرحتامنا ةأرملا مأن ألا
 نعىورام كالذ لعل دب وروه+لابهذ_ءوهولوالا لوقا ىل_عمويلالمعلاو سابع نبا نعتاياورلا

 حاكت هل ل الف ةأ ما حكت لجراميأ لاق سو هيلعهنلا ىله هللا لوسر نأ دج نعهيبأ نع بيعش نب ورم

 لخديراوأاهبلخداهمأ مكسب ن أهل لحبالفةأ ما مكن لجراميأاهتنبامكتيافاهب لخد نكي ل ناواهتنبا

 اونوكست مل ناف نيم متلخد ىتاللاهك_'اسن نءمكروججىف ىاللاكبئابرو) ىلاعت هلوقو ىذمرتلا هجرخأ
 ىاهتيب رتلة دب رتيمسرتا ل جر نمةأرملا تنب ىهوةبيب رعج باب رلا (مكيلع حانجالف نوم متاخد
 اهدالوأ تاني وهن سما تانب لجرلا ىلع مرح ف دقعاا سفنال عاجلا نءةيانك نممتاخ دهكلوقو لجرلار تك
 هلوذ د لبق تناموأ اه.لوخدلا ل_بقهتجوز قرافواف ةجوزلابلوخدلا دعب عاضرلاو ب سنلا نم نافس ناو

 ب رباك امهم ربهنالةبنب رو

 م سمالا بلاغ ىف هدلو

 كلذب ايمسف هيف عسنا

 قالا ) امهم ري ناو

 اذادواد لاق (مروح ىف

 انلق مرحئالهر تح قنكتم
 لاملاةيلغىلعرغارك ذ

 هيدئاؤو طرشلا نود

 نماوع ر>تالل يلعتلا

 نينوكلوأ نطعمتناضتحال

 مناك مك_:اضتحاددصإ

 نودقاع نهمتاذب ىلءدفعلا ف

 متاسن نم) منانب ىلع

 قاعتم ( نهم مناخد ىناللا

 نمةبيرلا ىأ مسيئابرب
 مارحاهم لوخدملا ةارملا

 ملاذا هللالح ل-جرلا ىلع

 نم لوخدلاو اهم لخ دب

 مطوقك عاجلا نءةبانك

 اهيلع برضو اهماعئبب

 نه .وهتلخ 31 ىأ باخملا

 2000 تلالاز ملا

 ماقم موقي هوو سمالاو

 ضعب لءجدقو لوخدلا
 نم متاخدىناللاءاماعلا

 ةمدقتملا ءاسنال اف-صو

 نالكلذكسبلوةرخأتلاو
 ىلع عقيل دحاولا فصولا

 ل_هاعلا ىنلتخم نيؤوصوم

 ىلوالا ءاسنا|نالاذهو
 ةيناثلاوةفاضالابةرورج

 لوقت نأ زوجالو نع

 تب رهو كئاسن ترسم

 تافي رظلا دب زءاسن نم

 ثايب رظاانوكن نأ ىلع

 (مكيلع حانجالف نو ملخداون وكن ناف) هيف فاشكلا بحاصهلافاميىلوأ |دهو هريغو جاج .رلا لاقاذ كءاسنلاءال ٌوهوءاسنا|ءالؤط اتمعن

 نثموأ :ىومتفرافذا .يتانا وع رتن أ ف كدلع حو دلت



 .اكنب بالاةأ و طومءطو مب رحت هيفوم واب [عيطواماؤطنال ىاءطولاحاكسلاب دارملالبقو (ءاسنلا نمىكؤأب [سكناماوحكتنالوإ)
 . 0 لاقاثمناك املاج يكف كلذ لءفنانك اولاقاملو نب رسفملا نمريثكهيلعو انيه ذموهام انزب وأ نيع كلعوأ

 ا ا نر ف وو هس تاو كك

 (اليبسءاس وال تقلا 4لاقي

 اهب ردط قب رطلا سشب و

 ةروسلالوأ قركذالو كلذ

 ل->ىأ, باطام حاكن
 ضعب رك ذو ءاسنلا نم
 ءاسنوهواذه لبق محام

 تايقايلا تامرهل ارك ذءابآلا

 ني وعل
 أدبو ببيسلا نم عيت

 تمرح) لاقف بسنلاب
 دارملاو (مكناهمأ يلع

 دنع نوح اكن م رحت

 راحل اانزك ذ دقو ضعبلا

 نءةدحلاو رانملا حرش ىف

 ةقحلم بالاوأمالا لبق

 تانبو (متانو) نم

 بسن !نم

 اذاعلا نال دالاو نيب

 داحآلا م. قدي جلاب لب وق

 ىلع مردف داحالا لع

 هكر راهم لاس 1و لك

 وأمأوبال (مكناوخأو)

 نم(متنامعو) مالوأب ال
 (مكالاخ و)ةئالثلاهجوالا

 (خالا تان وز كلذك

 (تخالاتانب و) كلذك

 بسلا قعرنم كلذك
 ىتاللا مناهمأو) لاقف

 ةعضرملا ىعسف بسنلا ةلزنمةعاضرلا لزن ىلاعت هللا (ةعاضرلا

 راكنورسفملالاق (ءاسناا 0 اوق هللا ةماكب نوجورف متالحتساوةللإ

 رمناكو سدقوبأ ىفوتاملهناىور ةبآلاهذهب كلذ نع هللا ,هاهنف مهما آجاوزأ نوجوزتي ةيلهادلا لهأ

 و ؟ىنكاو كموق ىملاد نمتن ًاوادلو كتان ىفاتلاقف هيبأة أسما سدق هب ابطخراصنالا ىحلاص
 انيدلا نم واب [حكناماوحكتال او لجوزعهللالزناف هتريخاف هتتافهرماتساو ملسو هيلع للا ىل هةللا لوسر

 ثح افدامسامتا (ة.شحاف ناكهنا)هنءوفعم هناف ب رحتلا لوزن لبق ةيلهالا ف ىضمامالا ىني (فلس دقامالا)

 صامل عيقأ نه هنال ةشح افا هامس كلذ ككالذ ناكاملف مارح تاهمالا حاكتو مالا ةلزئم ف بالا ةجوزنال
 هاإذ سب و ىأ(اليبس ءاسو)ة راسخ او ىزحلا ةباغو بضغلا دش أ وهوةهللا نم تقملا ثروبهنا ىنعب (ادقم 9

 رسيق نب ثعشالا مهنم ناكواتيقم هيب أةأ سما نم ل_جرلا داو ىمست برعلاو هللا تقم ىلا ىدؤي هنالاقي رط
 الا تاقتف ءاول هعمو ىلا ىف مم لاق بزاع نب ءاربلا نعد دنس ىوغبلا ىورسسمان ورع ىبأنءاطيع.وب او

 تمرح لجوزءهلوق ُج هسارب هين هيب اةأسعاجو هزت لجر ىلا لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىنثعب لاق ب ا

 َ ء(خا) بنو ب بسباماةلصولابيسب ءاسنلا نمت امر 2 ةيآلاذهىف لجوزعهتلا نيب ( كنت انمأ كيلع

 ”ءامرحلاةامؤ ةبآلا-: اهم أ<يلعتمرحأر قمثعب_سرهصلا نمو عبس بسنل |نم مرح لاق 0 ابعنا

 ردو مأعج ماه. مكيلع تمرح هلوقف بسنلاب تامر امافافنصر مش عةعب رانك صد ءاسنلا نم

 . رةأرما لك اهمكح ىف ل_خدي وةبب رقلاةدلاولا ىه ءالاو د يكوتالءاطا تدي زاماو تامأ تاهمأ

 - اكن مرحيف نولع ناوت ادا عيج نهوتاجردب وأةجردب مالا ةهج ن“ وأبالاةيج نماهملا بسن

 تانا,تاجردوأ ةجردب ةدالولاب كيلا ام.سن عجرهت لك نسر و(محتانب و) تادجلا ميجوومالا

 قكتكر اش ةأمالكن 3 0 رع ديلا ا مو ميا تنبكا

 نو رك نولعناوهنأب قرح اوال [وحا 0 1 0 هو

 رخد_فاهلصأىف مالا تكراشةأ سما لكى موةلاخ عج (مك- :الاخو) مالا ىبأتخأ نقواسإا مالا يح نم

 2 بالا مت خ أ ىهواضيأب ل ةهج نمةلاخلا نو' 2 انةوابعاهما تاوح ًاوءالا تاوخأ 2 8

 ّض خالا ىلا اهمسن' 6 وةدالواهلاع ك_ةخالو أ كل_.خالةأ سمالكن عةرامع ىهو(تخالاتانو وخالا

 مسقلا باسإ ةمر # ةعيسلا فان دالاهدهف نافسنا او3دالاو هخالا دالوأ تانب عيج نويفلخ ديف تخالا

 55 10 نم لصف لوأوهلوصأ لو دا وصفوهلوصفوهلوص ل جرلا ىلع مرح هن!هتلجو تاتكلا ضنب

 تاوخالا نههلوصأ لو لودفودالوالات ا ذوتا اذيلاع ل . هلوصالاف لصأ

 اماعلا لاق نولع ناو تالاخ او تامعلا ره لص ؟ه دعب لص لكن م لصف لوأو ت
 تام ىلإ 00 ل 0 بساعات ا

 الازك 0 مك 1 لا نيل تس ىث 1 (ةءاضرلا نم ا

 اوخالاوةوخالا تان 35

 كخألاو
 3 هدعلو عاضرلا لف ةعضرااريغ نمهلداودلو 1 1 اوداد> هاوي ًاوهوب اةعض رملا جوز كل ذكو تتاافعدم رملاو عيضرالامأ

 ,يغ نما. طدلو نموهمأو«يبالهنا وح اوهنوخا رهف - ءاطدلو. نتلوعل كل مح 0س 6 او



 اباوث(اريثكا اريخ)» هركلا فوأئذلا كلذف (هيفهللال هيو أيشاوهركن ن نى سعف) نوفلخ ءوسوأ ن هحبفل ( نهومتهزكناف)

 ريما ىلا ىلدأو نيدلا ىف لص أ وهام سفنلا تهرك اع رفاهدحو سفنالاههار ك2! نهوقرافتالف ن هومتهركن اف ىنعملاواحخلاصادلووأ الرؤس

 اوربصاف نهومدهرك ناف ىنءملا نال طرشالءازحاوهر 5ك نأ ىسعف هلو حصامناو حالصلا بابسأ ى ر ,ظنال نكعاو كلذ دضب وهام تبحأو

 ىلا ته هتبحعاذ ةأرصاىأر اذارجرلا (5505) ناكوهنويحنامف سلاريثك اري هنوهركستامف ل لعاف ةهاركللا عم نويلع
 ىَح ةشحافب اهامروهدح 0ص ع ار د هع ع د دعت يح ع صج سيم دج يس يوتا هدا ةيتمتص . اح صب تخدم هر يح اصطحب وك حت داب هيو سدح دم هجرت حس ل ص

 اعهنم ءادتفالا كا اهمحلي
 ىسعف) نهقارف مترث او نتي دو نوترشع متهركناذ ىنعي( نهومتهركناف) كلمن نا بحناك اط

 7 ًناو)ل 0 اهدلوىف هللا لهف اخلاص ادلوامتمقزراع رسابعنبالاق(اريشك اري هيفهنلا له حي وأي شاوهر كس نأ

 1 1 3 0 ةيهاركلا عمةأرملا كاسماىلا بدنةبآلا ف ليقو ةيغرةرفنااو ةرحئةهاركلا كلت كقنتف اريثك اريخ
 0 1 + || ءانثلا قحتساامتيصصوه نس واهياع قفن ا وباوثللابل طهوركملا كلذ لمحو اهتبصصهرك اذاهنالاط ١ ر[هجو مل دعبب ِع 0 ا َ 8 1 9 1

 0 5 يو ىرخأ امب رف نهقارفىف متبغرو نهومهرك نا نا ةبآلا ىنعم ف ليقو ىقعلا ف لي زجلا باوثلا واين دلا فليجلا
 ره دا من :

 هنءاريخ هريغ جوزتتواطهراكلا جوزلاا ذه نم صل ناب كال ذو اريك اريخ نط ةقرافملا كالت ىفهللا لعح

 نورسفملالاقةجوزلاجوزلابدارأولاجرال ب اطخلا( جوز ناكم جوزلا درتسامتدرأ ناو ) لجو ز هل وقوف
 ميرة بآلا هذهىف نيبانزلاوزوشنلا اما ىهو ةث+ اب نينااذاتاجوزلاةراضم ىلوالا ةبآلا ىف هتلارك نامل
 اهريغ ا اهقال- طدا 0 1 هدا

 تن أوان رطعي هللا هك تماقف كنان روهم فاو ناار لع لاق 0 ىور

 ههارك نع عجروأطخأ اريمأو تباصأ . ًارماةباور قورمعاد كا ؟سانلا لك لاقفةن الات لتو انعم

 الف) اهيلهسأ او اهرمس ًاروهلاريخ نا ليقو فواالا ا وغلب ىتح ءاسن ١١تاقدصىف سانااىلاغتدقو ةالاغملا .

 تاجوزلا ىدحا متيطعأو

 ال عملا جوزلاب دارملاف

 لاجرلا ةعابجل باطلا

 سماك ايظعالام(اراطنق)

 ىضررعلاقونارعل اى ]|

 اولاةنتالرياملا ىلعه_دعهللا

 تكلاقف ءاسنلا تاقد_

 لوق ماكالوقعبتن اةأمأ || اي شهنماوذخأت الفاقادص نطردقلا كلذ متاعجول نهو تين ؟ىذلاراطنقلا نم ىنعي ( أيش هنماوذخأت
 اراطنق نه ادح | مدن آوهللا ةأرملا قالطدارأو جوزلا نءناكنافةجوزلا لبق نءوأ جوزلا لبق نءنوكينأاماةرمثعلا ءوسناكلذو

 8 ملعأ د-ألكر علاقف || ىنمع ماهفتسا (هودالا) كلذهلزاجةأرلال يق نمزوشنلا ناكناواهقادص نم أيش ذخأ ن أهل لحالف

 متئثام ىلع اوجوزتر مج
 نم 0 تم اوذخأتالف)

 هنوذخأتأ أيش) راطنقلا
 انس ىأ (اذيبمااواناتيم

 اذه ل_ئماواعفتالف نيم نيتهايم هنو ذخأت أ ىنعي (اذ بماساو)الطإب ليقوا هلظ ىنعي (اناتهم) خيب وتلا

 ارواعف هي ئالو لا 6 (هنوذخأت فيكو ( ىلاعتلاق لقعلاو عرمشلا فهحيبقروهظ عم لعفلا
 هانعم ماهفت_ساوه ليقو سفن بيطن ءهتجوزلهلذب ًايشدرت_سب نأ لقا ءلاب قمل ,فيكولعفلااذ- هلثم

 ىلأ( ضعب ىلا مكضعب ىضع أ دقو ) ىلاعت لاتف كلذ ىف بب ارك ذ مههل-ريغب رهملاذخال ميظعتلاو خيب وتلا
 نالوق ةبآلا»ذ_هىفءاضفالا ىنعمىف نب رسفلل مثيلا ل_صوى أه يلا ىذف ألاقي ل وصولا ةغالا ىف ءاضفالا
 بهذ هوةبدتق نباو جاجزلارايتخاو ىد_ىلاو د هاو سابعن:!لوقوهو عاجلا ن ءةبانكهناامهدحأ

 قى ءا!لوةلاواوعالخ ناورهملا فصنب عجري نأ لف سيلا لبق قلطاذا جوزلا نأ هد_:ءنال ىنفاشلا

 0 اوأاهعءاج دحاو فال ىفاهعم نوكن أ ءاضفالا ىاك-!!لاقواهعماج مناوابب واح نو هءاضفالا ىنعم

 ندخأو) رهلاررقتهدنءة>يحملا ةواملا نا ةفينح ىب أب هذموءا ارفلاراتخاوه لوقلا اذهواهعماع

 كاسما نملاجرلا ىلع ءاسنال هللا ذخ أ ام ىلءاهكستجوز دقعلا د:ءدقاعلا لوقوه لبق (اظيلغاق ايم كم

 لجرلا لبقتست نأ ناتملاو
 وهو هبهقذقت حبق ىماب
 دعت وهنال هنمءىرب

 بهتتناو ريحت, ىأ كلذ
 نيتهاب ىأل احلا ىلعاناتهم
 رهلاذخأركنأ مثنيمثآو

 فيكو) لاقفءاضفالادعب جورفاهبلحتست ىنلاةماكسلا ىهوقادصلا ىلعدوقعملا حاكنلا# ىهليقو ناس! حعيرستوأ فورعت
 0 ' م ةناماب نهومدخ أ كنافءاسناا ىفهنلااوقتالاقهنا ملسو هيلعهللا ىلهىنلا نءىورام كلذ ىلع لدي وءاسنا

 اعل ى 5

 دك ٌوناهعا ةحيدصا|ةواخلا ىفاناه2 ةبالاوءاضفلاهنمو لئاحالب الخ ىأ (ضعب ىلا ) لواء ح (نزاخ) 5 (

 هللاوناسحاب مب رسستوأ فور عمي كاسماف ىلاعت هللا لوقوهواةيثوادهع (سيغما حوا اد) كلذب لاعو نذ>الا ركن تل

 ندومذخأ ميدبأىف ناوع نينافاريخءاسنلاباو دوةسا مال_ىلاهيلع ىنلالوقوأن هذخاكوهف نهلجال هدامع ىلعقاثيملاا ذه ذخ اى لاعت

 نودكسننف نويطخن نكلواهرك نوئرئالا ذهاذ 5 رتاولاقاهركء اسئاااو وتر 15! لحال لزنالوهنلا ةماكب نهجورف متللحتساو هللا ةناماد

 1 مط ليقف نهاضرب



 ,نالالوت 'ايسلا نولمعي نبذلإةب ونلاتسدلىآت" امسلا نوامهي نب دلل ىلع فطعلاب رجعضوم ىف (نوتومي نيذلاالد) رادخمالاهب دعو

 هو نامالب فحاصملاض عب فو نب رفاكلا ىف ىرخالاو نيقفانملا ف ىطسولاو نينمؤملا فى اوالا ةبآلاريمج نب ديعس لاق ( راف كمهوإ)ن ونوع
 أما ثري لجرلا ناك « ءاتلادلاتبلقفانددعأ ل مالاو أر يضا+- اوهود.دعلا نمانأيهىأ (اعلأ,اذعمطاندةعأ كئاوأ) هربخأ دتبم

 رهوذخأتناىأ(اهركءاسنلااونرن نأكل عالاونمآنيذلااهأ) تازنفرهمالب (؟٠5 ( اهجوزتيؤهب ون اهيلع قلي نإب هنروم
 0 ا ل ايلا 2 ب تت ت|تآتآ

 زاحتاك ثرالا ليبس ىلع

 تاهراكن هوي راوملا

 اهرك تاهركم وأ كلذل

 ةهاركحلا نم حتفلاب

 ن٠ ىل_ءوةزج مضلابو
 عضوم قردهمهارك الا

 دييقتااولوعفملا نملاخلا

 زاوا ىلعلديالدركدلاب

 صدصختن نال همدعدتع

 ىفن لعل دءالرك ذلابئثلا
 اولد: الوهلوق ىف مءادعام

 ناكوقالماةيشخ ةدالوأ
 موةأما جوزتاذالجرلا

 اهسحهدجاح نم نكت
 ىدتفتل ةريثعل | ءوس عم

 ليقف علت واطاعهنم

 وهو (نهوا_ذعنالو)

 اوثرت نأ ىلءافطع ب وصنم

 لحالىأ ىنالاديك ًاتاالو

 الو ءاسنلا اوثرتنأ كل

 موزج وأ نهوا خضعت نا

 فاتئسالا لَكع ىبهلاب

 ىلع دءنيح فقولاز وحق
 سلا لضعلاو اهرك

 اويهذت) قسفتلاو

 نم( نهومتبت ١ امضعبب
 اولضعت ةقاعتم ماللاورهملا

 ىه(ةشحافب نيناينأالا)

 ءوسن وكي نأالاءاذبلاب

 اهطأسي نأاهجوزللح تلعف نافانزلا ة.شحافلا سلا ن 207 5 مةرشعلا

 فرلوالاةبآلا تلزنريبج نبديعسلاقو كرشلادب ريت ايسلا نوام#ي نيذالةب وتلا تسيلو هلوق ف
 نبرفاكلا ف ىرخالاو ةبوتاا تسلوهلوق ىنعي نيقفانما ىف ىطسولاو هللا ىلعةب ود! ا: |هلوق ىنعي نينمؤملا
 نينمؤملا ىلعاهاجهجوالفرافكتاو نيقفانملاىفةلزانةيآلات ناك اذاورافكمهونونونيذلاالوهلوق ىنعب

 ةب وتلا تلو ىل اعتهلوق ا ا

 كلذ نودامرفغي وهب كرسشب نأر فغيالهننا نا كلذ دعب ىلا عنهنلا لزن أ مث ةءآلات" ايسلانوام_عي نيذلل
 ىلعف ةرفغملا نم مهسيإ رو هتيشم لدي ول لح يرأورفاكوعو تام نم لعةرغشلاةلا مرغساشيد 1

 هانعم (رافكم هو نونو؛ نبذلاالو) ىلاءتهلوقو 8 نينمؤملا وح فةخوسنمةيآلا نوكسن :لوقلااذه

 ةنياعموةرخآلا قفياكستاا مفرل ةرخآلا فم#هتب وت لبقت م امناوم_هرفك ىلع اوناماذاراكللةب ونال

 نيذلاهيأي) لجوزءهلوق ُق (اهلأباذع) مانا يه ئأ(مللا هتغكئاوأ) باقعلا نمهباو دعوام

 متليالا ل وأ قو ةيلهاجلا ىفاوناكم منا كلذو ةنيدملا لهآ ىف تاز (اهرك ءاسنلا اون هرتز أل لحالاونمآ

 ىلعوةأرملا كلت ىلعهب ون قلافهتيصعىوذ نمهبي رقوأ اهرب_غنمهنب اءاجةأ يما فاخو لجرلا تاماذا

 تملااهقدصأىذلالوالا قادصااالا قا دصريغب اهجوزتءاش ناف هريغ نمواهسفن نماهم ق-ًاراصف هئابخ

 امبهنم ىدتفتل كلذباهراضي جاو زالا نماهعنمواهاضعءاش ناواهقا دصوهذخأو هري_غاهجوزءاش ناو
 قحأتناكهبوثاهجوز ىواويلع قلي نأ لبقاهله أىاةأرملا تبهذ نافاهربف ىهتوءوأتيملا نهتثرو
 ةب راصنالا نعم تنب ةشديكه نأ ]يما كرتو ىراصنالا تاسالا نب سقوب أ قون ىت> كلذ ىلعاو 000

 اهكرتمث اه>اكن ثروفاهياعهب وثح رطف سيق ىبأن بس دق همسا لبقو نصح هللا ةياهريغ نمهل نبأ م ف

 ناهتلالوسرايتلاقف سو هيلعةنلا ىلسهنلا لوسر ةشيبك تنأفهنم ىدتغتل كاذب اهراضإاهبلع قفني م

 كنتي ف ىد_هقالاقف ىليبس ىلخيالو ىف لخدي وهالو ىلع قفن» وهالف هنب اكن ثروو فوت سبقابأ
 ثاريمىنعياهرك ءاسنلا اوثرتنأ <للحالاونمانيذلا اهيأي ل جوزعهللال |:ناف كيفهنلا سعأ ىنأي ىت>

 د نوت واى (نعوانستالو) تاحراك نغو ىمياعرك نمل اومأاونرتنأ اهانعم لي قوءاسنلا ا من

 وهليقاط ام ضعبب ىدتفةفرحضال ىنعي ( ندوقيت 1 امضعبباومهذتا) علا لشعلا لس وجار زالا

 اهراضيفرهمهيلعاطواهتيحصاواطهراكوهوتأ 1ع هن وكت لجرلا فاذه ساب عنب الاق جاوز الل باطخ

 مث اهعجارب مث هنأ سما قلظي لجنرلا ناك ليقو كلذ نع هللا ىهنفرهملا نماهملا قاسام هيل ادرتوهنم ىدتفنل

 الا) ىلاعت لاق مثةأرملا لضع نعفللا مهاهنف تءملاءارلوالباطخوهلمةو كلذ نءاوهنف كلذباهراضي اهقلطي
 ليقف ةنيبملاةشحافلا ىفاوفلتخا اوم نب دتفيل نهرارمضا كل لذ نيش ىنعي (ةنيب«ةشحاغب نيت اينأ

 لح تنزوأ تزّتشن اذاةأرملا نا ىنعيانزلا ىهةشحافلا ل يقوهإهأو جوزلاءاذياو قام اءوسوزودنلا ى ١ م

 خسنفاهجرت ًاواهباا قاساماهجوزاهنم ذخ ا ةشحاف تباصًأ اذاةأر ا تناك ليقو عامل اهطأسي نأ جوزال
 نيمتاقدصءاسنلا اون او ىنعملاو لبق ىذلا مالكلل عجاروه لق ( فور عملا, نهورسثاعد) دودخلاب كلذهللا

 عنصن ناوه ل_يقوةقفنلاو تيبملاولوقلا فلا. الاوهفورءملابةرما«ملاو فورعملاب نهورشاعو ةإ-<

 اط

 نيت أب نا تقوالا تاقوالا عيج ىف نهولضعت :الو لق هناكهللوعفملاو فرظلا ماعمعأ نمءانئتسالاوركب وبأ اوى ؟مءايلاحتفب و 0

 ىفةفصنااوهو ( فورعملاب نهورضاعو ) مط لةفءاسنلاةرشاعم نوئيسي اوناكو ةشحافب نيتأ ا.ءنالال للعلا ن «ةلعان هواضعتالووأ شاد

 لوقلا فلاجالاو ةقفنلاو تبيملا



 ديك اةهنكساو ئثهللا لعب الذا بوجولا هب دارملاسيلو ( هللا ىلع ا هوبقامنا ىأ هدب ون ليقاذا هيلع هللا بات نم ىه (ةبوتلااا)

 لالا عضو“ ى(ةلايكر ردم رمل مو كك بذلا( ءودلانولمعي :نذال) كرترال ىذلا بجاولاك ةلاال نوكيهنأىن :«د دع وال

 هللا نمىأن 1 م 2 0-0

 دعواذاو ةرلاهسفن ىلعكب رستك هلوقىفنينمؤملا ن.ةب وتلا لوبق دعو ىلا ءتهنلا نا ىنادملالهألاقو

 لعفي ىلا عت هنالهيلع دح أب احاريغ نمهسفن ىلع _جوأ هللا ىلع هلوق ىنءف هيف قدصوهداءيمزنأ ًايشهتلا

 هربغوأ ناك !دبعةلاهجو وف هنةثلا ىصع ئثلك نا ىلع) سوهياعةللا ىلصةنلالوسز باحصأ مجأ ةدانق

 1 ٠لكف ءوسلا ل مت هكاه> نم لل_هاجوهفءوس يي

 باوتلا املا ماعم م ماا هع نم ىمسا-؛اوةلا هج هزعف ىمسو ال هاج ىمسللا ىه

 عمنذلاب ناسنالا أي ناقلاهجلا ىنعم ل-دقو راب دعالا انومالهاح 0

 نوب وشمث) ةيقا ءلاةدلال |ىلعةينافلاةذالارام ةخاوه ةلاههلا ىنعم ليفي توقع ليك نكلا اناا

 ب زقلا ل يقو نإ رصملاة مز ف دءيالثل سر رقنامزب ب نذلا نععالقالادعب نوب وت. + ىعي ب رد نم

 توملالاوهأةئياعمو توملا كالم ةثباعم ل_قليقو هنوم لبق ليقوةنوم * نص سه ل 3قهتحص ف بوت.نا

 ليلقوهفلاطناوناسالار عنا ىلءهيباتهيفوس رقت اوهاملك نالةبد رقةدملاهذه تدم_ساقاو

 هللانالاق ل_سوهياعهللا ىل_صىن !!نأر مع نبا نعهب توملا لوزن ةظاو ةءاس لك ىف ةمةوتي ناسنالا ناو

 قهددريف ض» رملامف فب ورمشملا لع نأةرغ رع +ااىذمرتلاهجرخأر غر د :. ملام ديعلاةْب وب لءقيىلاعت

 نان عند ىوخبلا ىورو موقلحلاىلا حم ورلا غواب دفع كال ذوهعلب ىلعرداه.الو هيلا لصالو قلخلا

 كدابعىوغأ حربأ الب راي كتزعولاقناطيشلانالاق )سو هيلعهللا لصةنلالوسر نأ ردا ديعس

 مطرفغألا ازأالىاكم ىف ىعافتر او ىلالجو ىقزءوىلاعتو كرابتبرلا لاقذ مهداسج أ مهحا ادراك

 اهطيدعيف هنانسح ءوس || طيح نأ ل يق ناسنالا بوت, ن ًاوه ب رقلاناةبآلا ىنعم فلق 9و قورفغتساام

 هدامعب واق ىفام لع سايعنب|لاق (ايكحايلعهللاناكو) مهتب ون لبقيي ىنعي ( مهيلعهللا بوب , كئلواف) ْ

 اهاهنا لعقبإلا ىنعم ف ليقو ةقان قاوفرد فب واوتوملالبةةب وداي ه<-خ نيقيلاو قيدصتلا نم نين مؤملا

 لجوزعهلوق بي رق نع بان ًاواهنع بات ع ناةبوتلابى- ةهءلعةلاهطاوةوهشلاء الوتساب ةيصعملا كلي ىنأ

 مهريبج نب ديعسوةيلاعلاوب أل اقو كرم كاد ١ ريسابعنبالاق (تا ايسلانولمءي نيذلإةب وتلا !تسيلو)

 رضحاذا ىح>) نافكا مهو نوتومينبذلاالولاقهنا ىرتالأ نوما للا مهىروثلا نايفسلاقو نوقفانملا

 ْن .جورخلل حو رلا قاسن نيحقوسلاةلاحوهو توملاهك_الم نياعو عزنلا ف قو ىنعي (توملامهدحأ ٠

 ةدهاشماطوبق نه :عناملا ب ةبوتلا لوبق نم عنجالتوملا برق نو ةحئالاق (نآلا تبث الاق) هادم

 ىلا هتهلوقوهوهناماالونوعر 8 ةب ون لهن كالذلو لاحاين دلا ىلإ ع وجرلااهعم نكمي الىت ٍءاالاوح

 تيصعدقو نال 7 نيماملا نمان اول يئارساونب هب تنماىذلا الاهلا الهن ل

 دقتلق نافانسأب اوأرامل ,ونا ع مهعفني كي مفىلاعتهلوق اضيأ كلذ لعل د ونردسغملا نمتنكولبق

 مهاج اءاضقن ىلا مهرعأ اوا_مهأ اذ نينمؤملاةاصع نا ىلاعت هنلاربخأ اولاقوةبآلاد ذهس ةبديعولا تقاعت

 هنا اضيًأواعلأباذ_عمطاندتعأ كتلوأهلوق ىف.هعج ىلاعت هللا نالرافكسلام.ةرخآلاباذ_عىلعاولصح || ٠
 سايعن ا نءعىورد_ةفاومعزام ىلع ىمالا س لتلقوي ابسأو توملا ةئياعم نعم دن , ونالهناريخ اىلاعت
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 كا 00 0 لارا دا 0 1

 نيلهاجء ءوسلا نوامعب ىأ

 اكسترا آلا ءاهقدش
 هفسلاهيلاوعدب امم عيبقلا
 هلبأ ىعكعنمدهاج نعو

 نع عز ىتح لهاجوهف
 ه-تاهج ليقو هتلاهج
 لمعت كل ايدل رانا

 هنالهجمل لسيقو ةيقابلا
 هنك لهج هنكلو بنذ

 نءنوب وتيمل) هنب وقد
 بيرةنامز نم(بررق
 ثوملاةرض> ليقاموهو

 اذاىت->هلوق ىلا ىرتالأ
 نيبفتوملا مهد ار ضح

 و-ه راشتحالا تقو نا

 هيف لبقنال ىذلا تقولا
 كاحضلا ن-عو ةيوتلا

 وهف توملا لسبقةب وتلك
 سابع نبا نعو بب رق

 نألبقام_منعةللاىضر
 هنعوتوملا كلمىلارظند

 هللا نا لسوهيلعةللا ىلص

 مامدبعلا بوت بقي كلاعت
 ىأضيعبتلل نمورغرغي

 بيرق نامزدعب نوب وثب
 دوحو نادام ىمس هناك

 توملاةريضح نيب و ةيضعملا
 كنتلواف) اك ا ف انا

 هنايةدع (مهياعهللابوتي

 ناب مال_عاو كلدب يب

 ناكو) هلاحال نثاكن ار فغاا

 ىل-ع مهمزعب (املعتا

 هي( كولا
 ل١0 و ا يي ل لعل

 1 ا وئالوىأ (نآلا تبتىنالاقتوملام هدد ًارمضحاذا ىت كا - ايساانوامعي نيذالةب وتلا

 الو باونةب وتلالوبقو راينخالا-الرار طش لاساهنال ةلويشمريغم الؤهةب ون ناف بولا كلمتني امر توملا باس ارو فيا كل



 ىاازلا دي رب (ناذللاو)

 نوالا ديدشنب و ةينازاو
 ىأ (مكتماهمايناي) م

 (اسوذ اف) ةشحافلا

 اولوقو ربيعتلاو خب ونلاب
 اهتفحامأ ايمتسا امام

 ةشحافلا نع(ابان ناف) هللا

 لاحلا اربسغ و (احاصأ 9

 اوعطقاف (امهنءاوضرعاف)
 هللانا) ةءذااو خيب وتلا

 ةب وتبقي (اهحراباوت ناك
 لق تجر و ناقأ

 دح ن..لزناملوأ ننسحلا

 مث سبام ىذالاانزلا

 بدترت ناكف مجرلاو ا دلجلا
 برترتف الخ ىلع لوزئلا

 اذا. امها لصاخلاوةرالتلا
 مجرلاامهدخ نينصخاناك

 ريس غاناك اذاو ريغال
 دللا امهدق نينصحم

 امهدحأ ناك ناو ريغال
 ندحمري_غرخألاو انصح

 مجرلاا من «نصحما ىلعف

 لاقو دللارْسآلا ىل_-ءو

 ىىرالاةبآلا رح نبا

 ىف ةيئاثلاو تاقاحسلا

 ةروس ف ىلاو نِي-طاوللا
 ةبنازلاو ىازلا فروثلا

 ىنالرهاظ ل_يادوهو

 هناىف هللا هجر ةفيئح

 د_هالو ةطاوالا فرزعي
 ىف ىذالاةبآ دها#لاقو

 ةطاوالا

 الاكل

 هيجودب رو كالذل برك كح هياعلزئاذا ل_سوهيلع هللا ىلص هللا ىن ناك لاقتءاصلانبةدابع نع (م)

 كب |اليبس نط هللا ل_«جدق ىنعاو ذخ ىنءاو ذخ لاق هن ع ىرساماف كال ذك ىتف موب تاذ هياعهللا لزتأف
 مجرلاوةثامدلج بيثلاب بيثلاو ةنس ىئاوةثام دلج ركببلاب

 هاهخسأن نأىلا مهضعب بهذفاهخ سان ىفاوفلتخا مثةخ .وس:مةبآلا هذه نأ ىلع ءاملعلا قفنا لصف

 بالا نأىلا هضعب بهذو ةنسلإب نآ ارقاا حسن ىرب نم به ذم ىلعاذهو مدقنملا تماصأ| نب ةدامع ثب دح

 اة بخ ونم ثيدحلاوثيدحلابةخو مةبآلاهذهن!ليقورونلاةروسىفىتاادحلاةب .ابةخوسنم
 و نهوكسافىلاعتهلوق نال كلذو ثيد+ لا ىفالو ةبآلاهذهىف خسنا ١ لص ىباطخلا نابلسوب أ لاقو
 لا لعجب نأ ةياغىلاادو دم تويبا| ىف نهكاساءا ىلع لدي اليبس نطهنلا لعجو أت وملا نهافوتي ىتحتويبلا
 ب, دج |االيبس نط هللا لعج دق ىنءاو ذخ ٍلسسو هيلع هللا ىبصلاقاماف المج ناك ليج سلا كلذ ناواليدس نط

 ردحلا مج روةئام ىتازلاركبلا داج ىلعءاماعلا عجأواط اخ انالةل مج |ةبآلا كلتا انايب ثي دحلا ام هراص

 وةاتخاو بيكاوهر حي حاك_:ىفةباصالاوةب رحلاو لقعلا و غوابلا فاصوأأ ةعب رآهيف عمتجا ىذلاوهو

 رمل او «نعفتلا ىضر بلاط ى نب ىل ءلاق هب وام نيب عما ب يهنأ ىلاةفئاط بهذف هجرو برغل دلج ىف
 >- ارم داج هن ًاهنع ىلا عن هللا ىذر بااط ىبأ ن' ىل ءنءىورو رهاظا له اودوادوهب وهار نب قدعساو

 سوهيلءةللا لصةللالوسر ةنساهتجروةلناب اتا اهتدلج لاقوةع+ا موباهجرو سيلا موي هينا دمطا

 ,دماغلاو از عاممجر لسو هياعةثلا لص ىنلا نالد دحو مجرلا ىنازلا نصل ىل ء بجاولاءاماعلاريهاج لاقو
 ة.نحوب أل اقو كلذ بوجوءاماعلاريهاجو ىعفاشلا هذفةنسهيفنوىنازلار كملا بي رغتام أ وامه دل لو
 رعوإثمىورب وءاسنلا ىلع نال ىعازوالاو كالاملاقوارب نعت اهلاهاربنأالا دحأ ىنالاب ىذقب الداجو

 اب دحر هاظ ءاماعاريهاجو ىهفاشلا ةئو ةنفا ضإ رعتواط عيبضتاهيفن فوةر روعةأرملا ناللاق ىلع
 رارمح نبا نءمفانىوروةنس ىو ةئامدلجر كبلاب ركسلا سو هياعةللا ىلصهلوقوهو تءاصا| نب ةدابع

 ةازلا ناكناو بر غو برضرمم ناو برغو برضر كبابأ نأو بر غو برض مسوهيل ثلا ىلصةنلالوسر
 سايق ةنس صن برغبهن أ امهمصأ نالوق هيفف برغبهئاانلق ناف نالوقهبي رغت ىفو نإسة- دا هيلعف | دمع

 اهنايتأي) ىذلا ةي:ةئوه (ناذالاو) لج وز عهلوق ع هياعدلج الف غلاب ريغو أ انو نجم ىئازلا ناكن اود دح ىلع

 زي تعملاريغاصه وانصح لناذالا ناركبلاامهليقو مكن افوك<لاجر نم ىنعي ( مكنم) ةشحافلا نايتأي ىنعي
 ف سدحلاب ىلوالا ةبآلا ىف كح ىلا عت هللا نال لاجر اله ذهوءاسنلا ىلوالا فرك ذ نميدارملا قو فلو الا ةبآلإ
 بلا ف تسحاذافج ورخلا دنعةشحافلا ل«فتامناةأرملانال نطاحب قئاللاوهوءاسنلا ىلعتببلا

 باستك اوهثاعم حالصا ىف جورخلا ىلا جاتحيهنالتيبلا ىفهسبح نكميالف لجرلاامأو ةيصعملا ةدامتعطقتن

 وهو ناسالابلوهتابامعورب ىنعي (امهوذ اف) لعفلاولوقلابةيذالا ىنازلا لجرلاة ب وقع تاعذهلايع توق

 لاقهنعةباور فواهوةشاوامه وبس سامع نب لاقو تدنز نيحةللا نءتيحتتساامأ هللا تفخامأهللاقي نأ

 ياي ايف لمعلا ىنعن (احلصأ و ) ةدح اهلا نم ىنعي (ابانناف )لاعنلاب ب رضي وريبعتاابىذ وي ديلاو نا سأل ابوه
 | ذفبه دبع ىلعدوعي ىلاعتهنا ىنعي (ام-راباوت ناكهللان ال امهوذؤنالوامهوكرتا ىأ (امهن ءاوذرعاف)

 ربعتااو خيب وتلا ىذالا ىئازلا دح ناكمالسالاءادتبا ف ناك مك-لا|ذهوهيااباناذاهّتجروهت ”رْفْعُمَو

 ىلاعتهلوق ىهو روالاةر روس ىفىتلا ةبآلابىذالا كلذ خسن ماكحالا تايثود ودل |تازرئاماف نا كلا, لوقلاب

 ىلءدلجلاتبئفةيآلا هللا نيد ىف ةفأر امهم؟ نا تالوة دلج ةئامام_ممم دحاو لك اودلجاف ىنازلاو ةينازلا

 لو سر ناحص دقف لو هيا عهللا ىلص هللا ل وسر ةذسب نهحلا بيثلا ىلع مجرلا تيثو باكا صب ركبلا
 عجحصا| فت يثهنالىدووملاو إلا < اذه ىفءاو سو نصح دق ناكواز ءاممجر ملسو هلع ةنلا ىل هةئلا

 000 هع هس مس دع حدس هع سعب مسج تمحو عم مجسم مص موسم < معسل مل 2 تمم هل

 نا



 نمسا ءالاو و ,ام ثلثا مالادرىفالا ««دع دنع بالاكوهو بالاوب أ وهو دج او قابلاو س د سلا تافس نو نإالا ثنب واتنبلاعمو

 ضرؤدعب قيبام ثاثو مهمدعدنع لكسلا ثلثواناك ةهجىأن 0 ءاصق تاوخالاوةوخالا نم نينثالاوأ ل فس ناو نبالادلووأ دولا عم

 مالإب لك-ااو ىف رقلاب 0 ناوسد_لااطوة داو نبوبأوةجوزوأ نب وبأو جوز ىف نيجوزلا د>أ
 لفسناونبالادلووأدلولا عم نْعلاا طوةجوزلاو فصنلا همدعد نعو لفسناو نبالادلووأدلولا عمعب رلاهلو جوزلاوبالإب تايوبالاو“

 مثماوبالخ الا العن اود وب مبالامث لفسناوهنبامث نبالا مهالوأو ضرفلا نم قبامنوثري نيذلا مهو تابصعلاو# عب رلا همدعدةعو

 فمالا نهضرف ىقاللاو ببئرتلا ىلع هتيصع مث قتعملا مثدملا ماسعأ مثبالا مامع | مثماسمعالا مثب ال الا نب امن مو بالخالا نب امث بالخالا

 بام نمالو تامصعلا نماوسيل وسل 0881 .٠ نرتلابزاقالا مهو ماحرالا دودو« نئريخال يراوح نر ال نيذلا براقالا مهو ماحرالاو وذو * نهريغال نهناوخابةبصع نرصي ناثاثلاو

 -_تبلهسترو ضئارفلا 0 بلا
 (كن) ل ىتاا ماكحالا ىنعإ (هللادو د- كالت ) لجو زءهلوق جة هب . وقعلابلوكيالىذلا ىفأتلاةردقلا عم حوفصا اوه

 0 نال ادود_>اهامساعاو ثد , راوملاوةحكنالاواباصولاو ىناتيلا لام ن هةروسلاهك- 0
 لا ماك>الا ىلا ةراشا

 ىلا : 1 1 37 د ن.هللاد_-حامدب ١ رب سامع ل 7 لاقواهوزوادعّت ن أ مطزوجبالف نيفاكملل هب ورضا دود 1اكعئارمثلا 5 ى 0 ر | ١

 ا فا كال
 اهامس (هللا دو دسح)

 ماشا نر ندب

 ار ل راولا ناش :علإ (هلوسروهتنا عطي نءد) هضئار 0

 م/وثي راوملانأش ىف ىنعي (هلوسر وهنا ضعز نمو ماتملاز عملا كادر دايك اهنالاا تك نم همىر

 هلوا مفادلاخار اندإاذه) هنىلاعتهننا ماا مز واذن وىعل (هدودحدعتب و) هلوسروهللاةمسقب ضرب

 نا مطوق ىلعةلزتعلل ل !داهمو لهو بالا هذه ىفراثل رم (نيهمباذع

 ”فاكألةب كلادودحلاك
 0 نعةمر كغ ىورو َك كاانهةي طعاا كاذوذل الاقّك اقرانلا ىف نوداخغ نامالالهأن هقاسفلاوةاصعلا

 0 ةمسقب رفك, ىلك-!| لاقوارانوإ_خدي هللا لاقأم دعني وللا ةم_سقب ضرب ل نمةبآلا ىتس ءم ىف ساء عنا

 نم ىر2 تانج هل-خدب

 ايف نيدلاخ راهالا اهمحت

 نمو ميظعلازوفأا كلذو

 دعتي و هلوسرو هللا صعب

 ادلاخاران هل_خ ديهدودح

 نيدلاخ بصتتا (اهمف

 عجولاخلا ىلع ادلاغو

 ارظن ىرخأ در-ذأوة سم
 هل>دناهظفاو نم ىنعمىلا

 هلو) ياشوق دمامهف

 دنءهناوط (نيهمباذع |

 اذاو كلذ م -ذر نذ كلذ تناذاالالحتساهلل ادود_>حدهدن و ثي راوملا

 اداخم ناكك لذ ىلع رص موهوتاماذاوهنوملبق بت:ملاذار انلا دولنا فرافكسلا كح همكع - ناكرفك
 نك ىهر تا عجوه (ىاللاو) ىلاعت وق ف لعأتاوةلزتءللةبآلا فليلدالفهرفكر اناا ف
 ةغالا ف ةثح افااوهتلعف اذا ادعمسق |سعأ تدن ألاقي ةشحافلا نلعمي ىنعي (ةشحافلا نينأي) هصاخ تنؤملا

 ىتحةنسلالا فهرك 3 حبب ١ و سوفنلا ىفهحبق ماظعي ل |وقوأ لعف لكن ءةرامءةشحافلا ليقوةدء.بقلاةلءفلا
 اهاوانزلا ىهان ضن لنآ ل عارم كالا ماركا جرا وون صوم اة: ران خاب

 اودهشتساف) ءاسنلا سذج نومدارملا ليقو تاجوزلا نهليق( مك-:اسن نم )هحبق ةداب زلةشحافانزلا ىمس

 نويلعاو دهشيلدوهشلا نمةعب رأاوبلطا ىأ جاوز الل باطخا فهو نيساسملا نم ىنعي ( مكعب ر 1نواع

 رعلاقةروكذلاوةلادعلاةداهشلاهذهىف طرتشي و نويلععب رأةداهشاوءقساىأماكحاباطخوهليقو
 انزلابدوهشلا ىنعي (اودهش ناف) مح اوف نوددب م رتسيارتسةعب رادوهشلا هللا لعجامنا باطخلا نبا

 دنعانزلا ىف عقتااةأرملانا ن يسحىف ةمكحلاوتويملا ف نهوسحاف ىأ (تويبلاف نهوكساف)

 نهافوش ىنعي (توللا نهافوت.ىت>) انزلا ىلعر د_ة:لتيباا ىف تسحاذاف لاح رالزوربلاوجو رحلا

 لو زئلبق مالسالا لوأ ف ناك مك- | اذهو (اليبس ن ط هللا لعح دأ) نطاجاءاضقن ادنعتوملا ةكئالم

 اليهس نط هللا ل_عجودو دولاب سيلا سا متو ىت -- تلا 3 تسع تنّراذاةارملاتناك وسلا

 ةيالابةلزتعملل قلعت الو هللا

 ذارافكحلا ق> ىفاهئاف

 ىد_هت ىذلاوه رفاكلا ]أ

 صعل ن.وىاكسلا لاقو كر .كلابانه ةءصعملا كاحذلا ارمسف اذطو ديحو لا د دعتمريغناالإب عيطموهف ىصاعلا ن مؤللاامأواهلكدودحلا |

 0 ,الإ عفراهعضو ءوىتلا عج ىه(ىاللاو)لاقفم مكان باطاخ م هداج تاج ودح دعب وثب راوملاةمسقب» زيك كوع رود 7

 نه (متئاسن نم) ىنععاهيشغواهقه رواهءاجوةشحافلا ىتألاقي حئابقلا نمريثك ىلعحبقلا فاهتدايزلانزلاىأ (ةشحافلا

 0 (تويبااىف ندوكسماف) انزلب(اودهش ناف) نينمؤملا نم( مك-:.ةعب رأ)ةداهشلا اوبلطاف(نييلعاودهشتساف) ربخاو

 (نطةنلالع< وأ) نهحاورأ فوت ي وتوملا نهذخأ, ىت-وأةكالملا مهافوت: نيذلاهلوقك توملاةكسالمىأ (توملا نهافوتيىت-)
 مالسلاهيلعهلوقامجرلا بيثالو ماعبي رغتوةئامدلجر كسلل ليبسلا ام_منءةللاىضر سابع نبا نعهذهربغ (اليبس) نأالا ىندي وأ لبق

 ةراخابمجروةثامدلج بيئلا,بيثلاو ماعبي رغتوةثامدلجر كبلاب ركبلااليبس نط هللا لعجدق ىنعاو ذخ ىنعاو ذخ



 رك ذلالضفيالا ف طو ثاثاا نمرثك أ ثرئال ىهو مالا ةبارقب نوقحت ا مهمال ( ثلثلا ىف ءاكرسش مهفإ) دحاو نم ( كلذ نءرثك أ اوناكناف

 اهب ىصوب ةيصو دعب نمإ) ىثتالا ىلع مهنم
 ةجوزلا ىناثلاودالوالاو

 عسارلاو جوزلا ثلاثلاو
 لاح( راضم ريغ)ةلالكلا

 راطمريغوهو اهبىصوب ىأ
 ىدكو» نابكلذو هترول

 ثراولوأ ثلثلا ىلعةدان 3

 ردصم (هللا نمةيصو)

 كلذب يص ونىادك وم

 راج نمي ( ميا ءهلئاو) ةيصو

 (م-) هتموفلدعوأ
 هب وقعلابهإ جاعيالر ثاخلا ىلع
 نيافتاقناف ديعو اذهو

 ىصوبأرق نيف لاحلاوذ
 ىصوي رمي تاق اهب
 املهنال هلعاف نعسصتنيف

 مثناملعا مب ىصوي ليف
 لعافلاجر ناك اكايدوم
 الهنال حمس هيلعلدبام

 اصبسم مثنا لعهل حبس ليق
 نا _ءاوأحبسي رمضاؤ

 باحصصأ فائصأةئرولا

 مط نيذلا مهوضنارفغلا

 اطوتنبااك ةردق«ماهس

 ناثلثلا رثك اللوفصناا

 تافس ناونبالا تنب و
 تنبلاك دلولا مدع ع ىهو

 ةياصلا تنبلا عماط و

 نبالإب طقستو سدسلا
 نوكيناالا بامااىتنب
 مالغ اهنملفسأو همم

 بال تاوخالاو اهبصعيف
 داولا مدعد نع نهو مأو

 تانبلك نبالا دلوو
 ميلحلاو لهاج لهجه يالو بضغهزفتسيال ىذلاةانالاو حفصلاو ذ ميلا ىناطملا ناباسوب أ لاقو هتيصو

 نادلاولا لوالاف نيمدوملا فالّتخالةيصوااتررك امنا( نيدوأ (مدو")

 لاقوةريبكل اهناو ىلا«:لاقمث ةالصلاو ربصا!باونيءّتساوىلاعتهلوقكوهف ام_مماا اوفاضأ اب روزخآلا ىلا
 اوناكناف) اضيأامهياا هدانسازوحي ودب رأامهيأىلاريسفتلادانسازاج دحاو ىنعم نافرحءاجاذا ءارفلا

 نوكرتشيادعاصف نينثا اوناك اذامالادالو أن أءاماعلا عاجا اذهو ( ثلثلا ىف ءاكرممث هف كلذ نمرثك أ
 ةروسلوأ ىف هللا لزن أىتاا ةيالاناالأ هتبطخ ىف قي د_فلاركب وبألاقءاوسهيف مهاثن أومهرك ذثاثلا ف

 مالا نمةوخالاو ةجوزلاو جوزلا ف ةيناثلا ةبآلاو مالاودلاول او دلولا فا طز, أضئارغلا نأش نمءاسنلا
 ةرواهم مهخىنلاةبآلاو مالاوبالا نمتاوخالاو ةوخالا فءاسنلا ةروساومهنلا مت ىتلا فلاش ةبآلاو
 اهبىصوب ةيصودعب نم ) ىلاعتهلوقو ف هنلا باتكىف ضعبب ىلو أمهذعب ماحرالا ىلو أ ىف هللا هزت ا لافنالا
 لاملا ل كب ةيصولازاوج ىلعل دب ةب الار هاظن ا كلذ وانهرك ذب ماكحالا نم ئمقا ود ريسفت م دقت ( نيد 1

 لسى سما ق>ام لاق لسو هيلعةنلا ىلص هللا لوسر نار مع نبا نع عفان نىورامةبآلا ىنعمفوهضعبب و

 ةب ودكم هتيصووالا لايل ثالث ةباور فو نيتايا تدي نأهبىدوي ن أدب ربى ثهلةباور ىفو هيف ىصوبىثدل
 لوي لس وهيل ع ةلنا ىلصةللا لوس نبيعمج لدول ىلع ت صام لوققي رمع نب هللا دنع تءمس عفان لاقه دنع

 ةيصولا قالطا ىلع لديامْ د+اوةبالارهاظ ىىفنيديحصاا ىفداجرأةب وتكمىتبصو ىدنعوالا كلذ

 نب دعس ثبي دح ىف سو هيل عهتلا ىلص هلوقوهو هصيصختو قاطحملا اذهدييقت ىلع لديامةنسلا فدرو نكل

 سانلانوففكتيةلع مهرذن نا نمريخءاينغأ كترو رذت نأ كناريثك ثاثلاو ثاذلالاق صاق وىلأ

 نعناصقالان او ثاثلا نهرثك اب زوحتالة صولا نأ ىلع ل ياد ثيدحلا اذه ىفف نيحبحصا| ىف هاجرخأ

 هللا ىلههللالوسر تءمسلاقةجراخ نب ورمت نعىورام هيلعلدب وثراولةيصولا زوجت الوزئاج ثاثلا
 هجرخ رار هاعالو شار غال دلولاو ثراول ةيصوالف هق- ق- ىذ لكىط ءألجوزعهللا نا لوقت, مسوهيلع
 قح ىذ لك ىطعأ هللا نالوقي |سو هيل عهللا ىلص هللا لوسر تع .سلاق ةماما ىفأ نعىئاسنل او ىذمرغلا
 ةزواحمب ةئرولا ىلءررضلا لخ دمربغ ىنعي ( راطمريغ) ىاعتهلوقودوادوب اهجرخث راول ةيصوالف هقح

 هلامرثك ًاوأهلامي رقي وأ هيلع سدل نب دن ىصوب ناوهليقو ثاثلا نمرثك ابىصوب ناوهوة.صولا ف ثاثلا
 هللا ةعاطب ةأرملاو لمع لجرلا نا لاق مسوهيلعهللا لصةنلالوسرناةرب رهىفأ نعهترو كرت وىنجال

 اهبىصوبةيصودعإ نمةرب رهوبأ أف مثرانلاامط بدعتف ةيصولا ف ناراضيف توما هرمش < مثةنس نيس
 ةايحلا فرارضلا ىلاعتهنلاهرك“ ةداتق لاقو ىذمرتلاو دوادوب ا هجرخأ مظعلازوفلا كلذو هلوقولا ندوأ

 دقوةريبكل جوز عهنلا مأ ةغااخ نالر ئاككلا ن.ةيصولا فرارضالا نا ليقو هيف مدقو هنع ىهنف توم ا دنعو
 توملا دنعرظن. نانا الاب ىو الانا ملعاو رئابكلا نم كلذ نأ ىل ءل دف ةيصولا فرارمضالا نعةنلا ىهن

 ةيرولا فو ال لق هلام نكن اف كلذ ب سح هتاصو ل عجب مث ةئرولا ن.فاخ نمولاملا نمفلختام ردقف

 ءاينغأ كنرورذت نا كنا صاقو ىف نبدءسا مل سو هياعهنلا ىلص هلوقائشب ىصودالن اهب ىلو الاف ةرثك

 مهتجاحوةئرولا تحب ولاملا بس< ىصوأةرثك لاما ف ناكن او سانل نوفك ةلاعمهرذب نا نمريخ
 بجاهف ميلان نما دهعل يو هللا نءةْضِي رفىأ (هللا ن.ةيصو) ى اعت لوقو 0 ةرثكل او ةإقاا فه دعب

 ماكحالا ن.«مهيلع ضرفي امو مهراضموه داب عاصم لاعهنا ىنعي ( مياعةنداو) متم تام نم ثاربم نم كل

 ىف راج نمعةن وقعلا كرتىفةاناوذو ملح .وذ ىلاعت هنأ ىنعي (مياح) روجال نع وهتبصو ف روج ْن: مياعليقو

 طا

 لفس ناو نبالا نباوأ نبالا عمسدلاهلو بالاو داو تالا, ل فس ناو نيالا دوو دلولا,ن وطقس و



 ان

عب رأ نكول كل ذكو نْملاوأ عبرل اظءاسنلا نمد >اولا نالعاو
 | عب رلاف نك رتشي نواف تاجوز 

 دلولا ناكءاوسبو كلذ ىفاب تبل دلو نيالا داوو دلولا نيب قرفالو ىثالاورك ذلا ىلع قلطي دولا مساو ناو

 ناوةنآلا ريدقت (ةأ ماوأةلالك ثروب ل جر ناكناد) ىلاعتهلوق يَ اهريغ نموأ ةجوزلا ند لدرال

 الوهلداوال نمةلذاكلا نا ىلاةباحصاارثك أمه دفةلالكلا ىفاوفلتخاوةلالكث روب مماوألجر ا

 هللا نفاباود ناك ناذ ىف أر بالوقاومذ لوقأس لا ةفةلالكلا نع قيدصا ارككوب أل ئسلاق ىعشل!ىور دلاو

 أيشدرأن اهنلا نم ىصتسال نا لاقر عفادتسااماف داولاودلاولا الخ امهارأناطيشلا نءوىنخأطخ ناكناو
 لوقلا اذدو سايع نب اورمع نءنيتءاورلا ىدحاوتباث ندب زودوعسم نباو ىلع لوقاذهو ركب وبأدلاق

 هبارقلا تدعابتاذانالفو نالف نيب محرلا تاكنمةلالكلا قاقتشا نا هتك ىل لد وراح حي>صااوه

 هنموةطاحالا نعةرابعةغالالصأ ىف ةلالكلا نا ليقوهجولا اذه ن.ةلالك ةديعبلا ةبارقلا تيمسف مهب

 ناسنالاب ةطيحن اةرئادلاكم_منالةلالك اومسامناةبارقلا نهدلولاو دلاولا| دع نف سأرلابهتطاحال ليلك الا

 ئثلكوهف ضعبلا نم ضعبلا دلونو ضعبلا نع ضعبلاع ونت اهيف نال ك|ذك تلف ةدالولا ةم_سناما
 مامجالاو تاوخالاو ةوخالا مه وةدالولاةبارقاةرباغماةبارقلااماف د دحاو ىسن ىلع ديازتي ىذلا د_>اولا

 دلاولاا دع نم ةرامعةلالكتلا نا كل ذب تيثف هيلا بوسأملا,ةطاحالاصت | مهبسن لص اف مهريغو تامعلاو

 هلوقبلوقلا اذط ماو سواطلاقهب وهلدلوال نمةلالكدلا ناسامعنباورمع نعىرخالاةباورلار دلولاو

 نب رباج ثيدح ن.ذوخ امءاماعلاةماعدئعهنايب و دلوهل سدل كاهؤ ما نادل الكلا ىف كيتفيهنلا لقى اء

 رخ ىف تازئةلالكلا ةنآو د> موب لةقهابأن ال نباالو بأ اطوزن مويهل نكي ملو هيف تازن ةبآلا نالدللا دبع
 اوفلتحاوهيفاطوزناةرو كار [ى تازنىتااةبآلادارملانايب رباجن أش راصف لسو هيل عهثلا ىلص ىننلارمت
 هنال سابع نباو دوءس٠ نب او بلاط ىفأ نب ىلع لوقوهو تيل مساوهلاق نم مهنف نم مسا ةلالكلا نا ف

 هيلعو قيد صاارك ىفأل وق وهوةئرولا نم ىحال مساو»ل يقوهبسن دوم لكف هيفرط باهذ نعام
 ىنثريىأةلالكى ثربان ارباج ث يدح هيلعلدب ودلولاودلاولا نود نمةلالكلانا اولاق نيذلاءاماعلاروهج
 دارملاناكن اودلولاو دلاولاريغهثربدارملاف ثوروملاترملاةللاكلايدارملا ناكنافدلارالو دلوباو سل ةئرو

 ثرباذهتل الكم هاك ت يملاو اين اواو اود تتال الكلادي ز نب الاقودلولاودلاولاريغ مهف نيئراولا
 ىللأسي اذه نهنوبكنال لاقف ةلالكسلا نع ةبقعلجرلأ سرير اوي أ لاقوةل الكلاب, ث روي اذهوةل الكلاب

 ثالثلاقرعنع(ق)ةلالكتلام + تانعان :لسو هيل علا ىلص ىلا باصختاب ل اضعأاموةلالاكسا نع

 نءباوبأو ةلزاكلاودجلا هيلا ئوتناادهعنيفانيلا ده ناك اسوء لسنا لوس نا

 تاطخلا نب رعب طخ لاق ةحلط ىفأ نب ؛نادع٠نع(ق) ربا فرك ذثيدح فرطاذ- هواب رلا باوبأ

 هتعج ارام# ئماق سو كاسم نك كالو تءجارامةلالكلا نمىدنع مها يش ىدعب عدأال ىف لاقف

 ةياكيفكالأ ا نان 0 0 ا
 | كر ا

 0 نيت 0 ا كي اما نآرقلا

 نايبلا نماهيفو ةروسلارخ [ىفىتاا ىهو تفيصا| ىف ىرخالا ةبآلاو ءاسنلا ةروس لوأ ىف ىنلا ىهوءام ثلا
 هبدارأ(سدسلا انينمدحاو لكلف تخأوأ خأهلو) ىلاعندل اوتو و اهلعملا اعدل الاول

 لاةىلاعتهللا ناتلقنافمأ نم تخ أ وأ خأهلو صاقو ىنأ نبدعسأ ًارقوءاماعلا قامناب م اللتخالاو خالا

 يلا نا ذيلولجرلاك ذو ألو ىلا تأ صاوأ الك ثروت لجد ناكناو

 حلا ىنانكوامهنعاوربخأ مثنيمسا اورك ذاذامهناف برعلاةداعىلع اذه

 (لجرناكناو) نييئثالا

 ناك مساوهو تيما ىنعي
 ىأ ترو نم (ثرو)

 لجرل ةفدوهوه:مثرود

 ناوىأناكربخ(ةلالك )
 هلام ثوروهلجرناك

 ناكرب-خ ثروب وأةلالك

 قريسضلا ن .لاحةلالكو
 قلطنت ةللكلاو ثروب

 دلاوالوا دلو فام نم ىلع

 دلاوالو دون, سيل ن..ىلعو
 لصالا فوهو نيفلخا نم
 وهو لالكلا ىنعي ردصم

 ءايعالا نمةو-ةااباهذ
 ىل_ءفطع (ةأرماوأ)

 (تخ وأو أهل او) لجر

 مدق:دق تلق ناف مالىأ

 درفأ لفءأرملاو لجرلارك ذ

 امأت اق هرك ذوري_مضلا

 د_حالوأ نالف هدارفا

 هنالفهريك ذنامأو نيئيشلا

 رك ذمهنالل جر ىلا عجرب
 ىلا عجرب وأ هبءو دبم

 لكلف) رك دموهو محلا

 سدسلا امهنم ل _- و



 نم روقاما|هلبا بص وب ةرواج ىلو الارسكو ثروب ةروا يناثلا ف صفو ىلوالا فىثءالا فاو ىحع وداجو ىاشو ىكمداصلا فب

 ناباوجلاوةوالدا!ىف نيدلا ىلء ةيسصولا تمدقو عرمشلا ىفةيولا ىلءم دم نبدلا نا ناكش لاو ( نيدوأ ) تيما. ىصوب ىأ نيداصلا
 ناكف نيلجرلا دحأ ىنءاج ىن-هملاناكورمعوأدب زىنءاج ("ه4) تاقاذا كن اىرئالأ يبترتلا ىلع لدنالوأ

 دهب نمهلوق ىف ربد_ةنلا
 مهئافسدسلا ىلاثلثلا نممالا اوب>اذاةوخالانامثمدقناك ةءالاىفزئاج كلذودازاف نب وخالا ىلع

 ةسخوهو قامااو سدسلاماللناف نب وخأو نب وبأ نعت ام لجرك ىقابلابالا ذ>ايلب ةتبااا.ش نونربال
 ظ عماوثرينأريغنممالاةوخالا ب حان او ةداتق لاق سصعتلا ىايلاو ةضإ رفغلاب سد_سابالل سادسا

 نم نبدوأ اه. ىصوب ةيصو
 نيششلا نبذه د_> دعب

 ناىنع( نيدوأاىدوب ةيصو د»ب نم) مالا نود موياعق فني وموناشب موقيهنالبالل ةنوعماي_ثبالا اذهب ليقواو نيدلاو'ةيسولا
 ىف نيدلا ىلع مدقم ةيصولارك ذوهئاث فتي اةيصوذافناو نبدلاءاضق دب مسقنامنا ماهسلاوءابصنالاهذه || لب بينرتلا هيفردنمل ظفللا
 وأادر فم نبذه دح دعب نملاقهناكنيثيشلا دحال ىها ءاو بيئرتا بجونال اوأ ةظفل نال < ىفال انوالا || ريخاتو رخؤملا ميدقت زوحب
 ١ انمدقا او انهاذكمدقملا

 ملسوهيلع هللاىبههللال |وسرأدب ونبدلالبةةيصولا ن ؤرقنمم-:اهنعهللا ىضر ىلعلاق الآ لإ اْوِمَشم
 ىلع ق> ني.دلا نال ام_منعرن وم ثرالاوةيصولا ىلع مد ةم نيدلا نأ ىلءعاجااذهو ةيصولا لبق نبدلاب
 برقأم وبأن 8 ردنالك ٠ انب أمك ٠ 0 ) ىلاعتدل وقوة رولا ق> ىلع نام دة امهوهل ق> ةيصولاو تملا

 ىنحع هانءمل قلعت الو هللا نم ةضإ رذ هلوق ناب ومممايصن او نيثراولاركذ نيب ضرتعم مالك اذه ليق (اعفذ |١ هيشت اهنالو ةي_صولا لبق

 نمهلل ع وطاف ضع ىفمهضعب نينمؤملاعفشي لجو ,زعهللا ناس ابعنبالوق ىفم الكلا اذ_هىنعموهنآلا || ةلصاوما ثيح نم ثارملا

 ةرأدإولا نكن اوهيلاهدلو ةجردهنلا عفر هدلو ن.ةجرد مفر دلاولا ناكناف ةج ردكمؤرأ ءانبالاو ءابآلا || اهجا ارْخاناكف ضوعالب
 |مدحا نالاعفن ؟ل برق أ مهن ورد:ال ىلاعت لاقف مهنيعأ كالذب رقتل هيدلاو هيلا هللا عفر هبدلاو نءةجرد ناكو ةيرولا ىلع قشامم

 سبا مالكلا اذهنا ليقواوبلاهتعفرلا بس ن وكنت ةيلاعةلزنم ىلا هقيسوةنا ىفهلءيحاص ةعفنم فرعيال || طر رفتلل ةنظم اهؤادأ

 برقأ مهيأ نوردنال منوثرب نيذلا نعيم ؤانبأو؟ وابالوقيةبآلا ىنعم قاعتم هانعمو امني اضرتعم || ىلع تمدقف نيدلا فالح
 هل عفن نبالان وكيفهلعفنأ بالا نا نظي نم مكنقايندلا اونبدلا فكل عفن أ مهأن وماعتال ىأاعفن مل اهجارخ اى اوعراسل نيردلا

 كل ة>اصملا هيفام ىلع؟ سمار بد ىذلاوههنلا نكساوهل مفن أ بالا نوكيفهل عفن أنبالا نا نظي نم وكم وأ| ًادتبم(8 قبا) نيدلاعم

 نوعنمتو ثاريملا نم قدك الام قحتسيال  ءنوطعتف كلا عفن ا مهجأ اوماعت لكيلا كلذ لكوولو هوعبتاف || هيلع فطع (8 ؤانأو)
 الع ناك هلا نا) ةبجاو ةضا رفاهلهال ثيراوملا نمردقامىنعي (هللا نمةضي رف) ثاربملا قصتسإ نم هلوقو (نوردتال) ربخلاو

 اهلعءانع«ليقو ماكحالا نم ضرفو ضئارفلا نمر دقامفامكحاهقتا> لبق ءايشالاب|ماع ناكىنعي (امكح || برقأ) هربخأ دتبم (مومأ)
 برعلا تناك اك ثاربلإب رابكلا صخمورابكسلا عمراغصا ضرف ثيحامكح مهقلخ نأ ل بق هقاذع || عضوم ف ةلسججاو )كك
 كالذك لز,مواهقلخ لبقءايشالاب|ملعناك ىلاعتهللا نا اهد_> لاوقأ ةثالث ناك ةظفل ىنعم فو لف: || زييع (اعفن ) نوردتب بصن
 ناك هللانا مطل يقالضفوةرفغمو ةمكحواماءاودهاشامل موا! نالاق هناهب وبيس نع جاجزلا كح ىناثلا ضنارفلاهللاضرؤ ىنءملاو

 لاحلاب ريباك ءايشالا هذه لثع لجوزعهنلا نءريدا ليلخخا لاق ثااثلامتدهاشام ىلعهننا لزيإو كلذك 6 هسا حالا
 كرئامغصن مكلو) لجوزعهلوق م بلقتلاو لاوزلاهبلءزوجيال ىلاعت للا تافصنال لابقتسالاو ارسال
 اذه(نيدوأا جم يصوب ة يصو دعب نم نكر امم عبرلا مكلف دلو نط ناك نافدلو نط نكي نا ؟جاوزأ || © 0
 امتعب رلا) تاجوزالىنعي ( نطو ) جاوزالا ن :تاجوزلا ثاريم ىف ىلاعت لاقو تاجوزلا نم جاوزالا ثاربم 1 0 9

 لعجامل( نيدو اهب نو هوت ةيصو دعب نم مكر تام علا نهلف دلو كل ناك ناف دلو < نكمل نا متكرر تواعمل مي

 نيرئنالا ظح لثم لجرالىبسل! ب جوملا ىف هللا لعج نييئنالا ظح لدم ل_جرلا ظح ىسنلا بجوملا فهلا

 نيدلا ناالأ مالسلا هيلع

 نورد متنأ اد مفانلا

 كلذهللا ىلوتف اهتوافت

 و بارعالا نماط عضومالة دك ؤمةيضارتعاةل!هذهوريداقملاةةرعم نعم زحل مداوتجاىلااهلكر لو هنمالضف
 مسقو ض رفام لكى ( ايكح )اهقلخ لبق ءايشالاب( يلعن اكهنلا ناهثلا نم)اذرف كلذ ض رفىأدك ٌؤلاردد بص: تبصنو (ةضيرف)

 نموأ مم (دلو نط ناكناف) تنب وأن باىأ(دلو نط نك نا) 5كتاجوز ىأ (مجاوزأ ك ارتام غصن ؟لو) اهريغو ثيرراوملا ن
 متكرت#م علا نهلف دلو < ناكن اف دلو لل نكي نا متكر ناس عب رلا نطو نيدو أ اهب نيصوب ةيصو دعب نم نكر تام عب رلاكلف) ريغ

 انح لشمرك ذا|هلوقةلالدأ ةجوزلا ثاربم فعض جوزلا ثاريم ل عج نط'اوعب لا فءاوس ةعامجلاو ةحاولاو ( نيدوأ اهب نوصون هي دودعب نم



 دقاق ناف ءاسن٠ نكنافهلوفل قفوأ بصنلاو+ءانلا ناكىلعىفدءةدسحاوةدرفنهةدواوملا تناكناو ىأ (فصنلااهلفةد>او تناك اوإ)

 دارفنالالاحامهمكحا فدا ارفنالا ىف نيتنبلا <حرك 5 ذيمودا ارفنالا لاح ىف تنبااو تانملا حو نبالا عمامهعامجا لاح ىف نيتثملا ك> 0

 م-امهوطعأ مهنعةللاىضر ةباحصاا ن م هريغو هةعاجلاةلزئمال5 د_>اولاةلزئمامط: "زنا مهنع هللا ىذر سابع نااف هيف فاتح امهمكح تلق

 تنيلثلثلا ناك اذاف ننال ناثلثااو تنبال ثاثلافانب اواذب فاخو تام نم نال كلذ و نييثنالا ظحلمرك ذللدل ارق سعال

 نافدلواط ٠ نكن اهثريوهو كرئامغ_.مكاهلف تخأهلو دل وهل سدا كالهؤ ىماناةروسلارخ قفلاقهنالو نيتنيلل ناثاثلا ناك ةدحاو

 ظح نع امهظحاوصقن»ملو نيت اللهللا بجو مام-طاوبج واف نيتخالا ع نءتيملاباهحر سما ناتنالاو كرئامم نائاثلاامهلف نيتتثااتاك

 عمتناك اذا ثاثلااط بح نا ىرحأ ممم ناك ثلثلا اهم ًاعماظ بجوال تنلانالواك أوه نم

 انتحال نو زاياتم تلا )2 2222
 5 10 املث ا ١ تقم | جعل (ةدحاو تناكناد) ىلا عت هلوقو ذإ ىلا فحضاو صن اذهو عيب رلا نب دعس ىتنبال نيئللإب

 كك ةماهعم
 رف ىنعي (فصتلااهلف)ةدحار

 | لك-انبالا داووأ دلولادوجو مه .مالاو ب الل نأ ىنعإ (دلوهلناك نا كلارام قرت تااامهم داو لك-ا)

 ادلوونب وبأ كرتوتسملا تاماذافىئنالاورك ذلا ىف- قي دلولا مسا نا لعاو ثاربملاسدسامهنم دحاو

 ا ذلادلولا عم سدسلاب اللو ضرذلاب سد_سلا مالا ناف تائب كل روأركك ًاوأناك ادحاوارك ذ

 ١ ءادإا اوامهورو 5 كمريغ ع نعةبانك تيملاىوبأ اىنعي )هب والد) انطاخ

 ضرغفلابسد_بلاةد_>اولا تنملا عملو هك رتلا نم ايلا وهو بيصعتااب سد سلال تالا عمو ضرفلاب

 نعتاماذاتيملاناىنعي (ثلئلاهمالفهاوب أ هنروو) تيما ىنعي (دلودل نكي ملنافإ) بيصعتلاب ىف ابلاو
 بيصعتلاو ضرفلابلاملا قا, بالاذخايو ضرفلابثاثلا ذات مالا نافامهاوس ثراوهل سدلونب وبأ
 مالل ضرفيف نيج 0 وبالاعمناك نافنييثنالاظحل_ئهرك ذللاثالث مهني لالا نوكيف

 همالف) اناناوأ اروك ذىنعي (ةوخا) تمل ىنعي(هلناكناف) ةجر زلاوأ جوزلا بيصن دعي قابلا ثلث
 مالانوبحح ةثالثل نأ ا اذاهكرتلا 00 5

 سد_ىلا ىلا ثاثلا نم مالا بجيت الة د_>اولات الاو ا د_داولا الا ناو سدلا ىلا ثاثلا ن

 سدسلاىلاثاثلا نممالا نامحح نب وخالا نا نولوقي ةباحصلا نءنو رثك الافنب والا ف

 ىلاثاثلا نم مالا ةوالا بحال سا.ءنءالاقو روه+اوتباثنبدب زو ىلعو نامعورمتلوقاذهو

 امتاوسد_سلاىلاثاثلا نممالانادريناوخالاراصنامعل سامعنب!لاق ةئالثاونوكينأالا سدسلا

 اهون كموقناىنانناهعلاقف ةو>اباسل كموقناساىفناوخالاوةو>اهلناك ناف ىلاعتهطنالاق

 هيفو عملا لقأ ىفاوفاتخام مال فال_ة>الا اذه شنامناو ىلبق ناكدق ىمأ ضن ميطت#سأالو نب وخاب

 | تعجاذإ كن الوقلا اذ_هة#*وىلالقابلار ف أى ذاقلا لوقوهوناذثا عسجلا لقأ ن اامهد- -نالوق

 عطا ,ءلا دنع ةينثتلا ىرابنالا نت !لاقو وش ىلع يمض عملا ل أ نال ة عاج امهف داو لآ اذَحأَ
 ناءاسو دوادامهو نب دهاش مهمكحلات كوىلاعتهلوق كلذ ن 3 منهما ىلع عما عاقب ممالك ف روه-ثمو

 لوقوهو 0000 5 أقاعلالوقلاواك اب اماق دب , راكب وأق تغص دةفىل هت هلوق هنو مالسلاههياع

 قاط,ةوخالا ظفاناوهو هيلعاوةفتاليادانب وخالاب مالاءاساعلا ب حا ناو حصالاوهو ءاساعلاروهج

 - (نزاخ) - ؛ه )

 تدرفناول اهمخأ عم ايا

 فوناثاثلا مط بح

 لاملانأ ىلعةلالد ةنآلا
 هعم نكي مل اذارك ذللداك
 لثمرك ذال لعجهنال ىتنأ

 ل_عج دقو نيالا ظح

 تناك اذا فدثلا الل

 فرك دللنا معفةد ردم

 فنا |فعض دارفنالا لاح

 قى ريمضااو لكلاوهو

 داره اوتيمال( هب وبالو)

 ياعسل مالاو بالا

 اهيا :لك-ا) كالا

 هب وبال نءلدب (سدسلا

 اذهةدئافولماعلار ب ركشب

 ههم

 هب والو ليقواهنالددلا

 كهاط ناكل سدسلا

 ليقولو هيذ امهك ارتشا

 مهوال ناسدسلا هب وبالو

 امهملع نيسدسلا ةمسق

 اهفالخ ىلءوةب وسلا ىلع

 سدسلاولاجالا دمر ليصفتلاوهو ديك الة دئاف تبهذل س دسلاهب وب أ نمدحاو لكساو ل قولو ) لوا

 مفي وه (داوناك نا كرئامم) فيفختااب ثاثلاو نّعلاوعب رلاو سد سلا نسحلا أر ًارقو نا بللامهنب طسوتملديلاوهب وبال هريخأدتبم

 نيحو . ا عمداوب ًاهثرواذاهنالس سف هاوي ًاهثروو ىنعملاو كرام ىأ(ثانلاهمالفءا وب اهثروودلوهل٠ ناي م/ناف) ىتن :الاورك ذلا ىلع

 اط برضذؤأو اصلخ اذا اهظح فدعض هل نأ لد لدي , ثرالاىفمالا نمىوقأبالانال كلر امثلنالجوزلا بيصن جارخا دعب قمبام ثلثمالا ناك

 مالاتزاح ب الل قابلاو ثانلاماللو فصنلا جوزالراصف نب وبا واجوز تكر تولة أ سما نافاومدصت نعه#بيصت طح ىلإ ىدال الك ثاثلا

 ناك ناذ) ماللار سكة رواج ىلءوةزج ةزمطارسسك,همالف نب ركذلا ظح لم ىتن الا ن وكن | ىلا. !باق نيف دحاوامهس بالاو نيمهس

 بحال د_>اولاخالاو سدسلا همالفا د_عاصف تاوخالاوةوخالا نءنانثاتيمالناك اذا (سد_لاهمالفةوخا) تيءلل ىأ (هل

 ءاوسمالا ب #جىففايخالاو تالءااؤ نامءالاو



 نافىأ (ءاسن نك ناف)
 اضل ءانن دالوالا تناك

 نبا نهعم سيل تانب ىبعي
 ناثربخ (نيتنثا قوف)
 عا ءاشنل ةفقصو] لاكش

 نيتنثا ىل_عتادئازءاسن
 ىأ ( كرئاماثلث نهلف)

 تاك انكألا نالت

 كراتاانأ _عثاربملاف
 تيلاو»

 ناذ

 ءالؤمنوطقسي بالادالوأو دج أو ىىفاشل او ىعازوالاو كلاملاقهب ودوعسم نباو ىلعو نامعو رمع لوق

 ىب أل وقوهو بالإب نوطق اكد+لباعيج نوطقة سي ةوخالا نأ ىلا موق بهذو مالاو ب الل خالإب وةثالثلا
 نم برقالاوةفيدحوب أو سواطو ءاطعو نسحلا لاقهب وةكئاغوءادردلا ىف ا وذاعمو سامع ناو قيدصا اركب

 دحأ دولا عم ناكنافالعناو دا مثبالا مثلفس ناو نبالا نب امثنبالا مهم رقاف ىونمدعبالا طة سب تابصعلا

 خالامث مالاو بالل خاللف دج نكي, لن اف ثاربملا ف ناكر تشيب اللوأمالا اوبالل تاوخالاو ةوخالا نم

 ىلوأ مأو بألوه ىذلافةجردلا فاي وتساناف بألوأ مأ اوبالناك ءاوس مهم رقأمدقي ةوخالاونب مثبالل

 نمدحأ نكي, مناف بيترتلا ىلعدولا معمثبالا معمم ةوخالا ىنب بيترت ىلع مهونب مث بالمث مأو بال معلامث
 روك ذلا نمةعب رأو قةعملاتامصءلفايح نكي مناف قتعلل ثاريملاف ءالو تملا ىلعو بسنلا تابصع

 تخأو خأ نعوأتذب ونبا ن ءتاموافبالل خالاو مالاو بالل خالاو نبالا نباو نبالا ثانالا نوبصعي

 نإالا نبا كا ذكو ت>الاو تنبلل ضرفيإالو ني.ثنالا ظح لثمرك ذالامهنبلاملانوكيبالوأ مأو بال

 نباتنب وناتن نعتاموا ىت- ايش نيثلثلا نه ذخأملاذاهقوف 0 بصعن

 موني قاب لا ناك نبا نبا نب ااهنم لف_سأو أنبا نب ااهتجرد ىف ناك ناف نبالا تنم 1 ءيثالو ناثلثلا نيتنمالذ

 ناكت خو تنب نءتامول ىتح ةبصعت: :بلاعم نوكستب اللوأ مالاوب اللتخالا او نيش الاظح لثمرك ذلإ

 تخالل قايلاو ناثلثلا نيتنبال ناك تخًا و نيتنب نءتامولو تخالل فصنااوهوقايااو فصنا!تنيلل

 ةئالللاقفتخأو نبا ةنباوةنبا نعىسوموب أل ْئس لاق لربح مش نب ليذه نعىورام كلذ ىلءلددو

 دقلدوعسمن'!لاقف ىسومىب أ لوقب ربخ أ ودوعسم نب لئسفدوعسم نب!تأو فصنا!تخاللو ف صنا|
 نبالاةنبالو فصنلا ةنبالل ! سو هياعهللا ىلص هللا لوسرءاضقباهبف ىضق أ لاق مث نب دتهملا نمانأ امو تالض
 ربما اذهمادامىولأاللاقفدوءسم نبالوقب ىمو وب ربخأف تخاللف قبامو نيثلثلاةإ كست سدسلا
 فىنءي مدالوأف مكيلع ض 1 وكياادهعي ىأهللا كيص وب ىلاعتهلوقوريسفتلاامآو ىراخسبلا هجرخأ 5 0

 ناسنالا باق قاءتنالدالوالا ثاريمرك ذيىلاعتهنلا ادبامناو باحياهننا نمةيصولا ومتءاذاكدالوأ ىمأ
 ثاريا| نمهلركذلا دلولا نا ىنعي نييثث الاظح ل ثمر كذلل .هئاريمرك ذةنلا م دقا ذهلفهريغب هقاعت نم دش أ هدلوب
 ضورفلا لهأ نم ةثرولا نم م_هريغدالوالا عمل صحولف مهسىئناللو نامهسرك ذالف ىثنالا ماهسافعض
 تاكورتملا ىنعي(نكناف) ني. دنالإ فس لئثرك ذل دالوالا ني ناكثالذدعب قامومهشور ةاودخأ نب وبالك

 نينلثلا نيتنبل نأ ىلعةمالا تعجأو (كرتاماثلث نهلف )اد عاصف نيننب ىنعي (نيتذثا قوف ءاسن) دالوالا نم

 لاق ىلاعنهنلا نال تاذملا ن.ثالثلا ضرفناثلثلالاقوةبآلار هاظ ىلا به ذهبا سامع نبا ن ءىورامالا

 نيتنثلا ضرف ناهدنعو نيتنلا ىلع ن دز اذا ءاسنال نيل دل | لعف كرتاماثا”نهلف نينثا قوفءاسأ نكن اف

 لاقىلفتهنلانالوالا«-ولااضي أر وهلا بهذا ةةابيؤهوجوب هنءبيج أ رةدحاولا ضرذك فصنلا

 ىناثلا «_ولا نيتثيللاميصت فدنلا لوصح ني كللذوةدحاولل فصنلا لمؤ فنا! اهافةدحاو تناك ناو

 قوفةظفلناث ااا اهجولا ناثلثلا نهلفامةوفاف نيتثثاءاسن نكن افرب دقتلاو ا ريخأت واعدقت ةبالا فنا

 امناوقاذءالا اوب يضاف ىنعي قانءالاقوفاوب رضافهلوقك و هف نيتنثاءاسن نك نافريد_ةتااوةأصانهه

 هجول أكي واق تةص دقف ىلاعتدل اوق ليل دب ةعاج نينثالا ىلع ىاطت برعلا نال عب اظفلب ءاسن نيتنثالا ىمس

 ةد_حاولا تنبالل_ءج ىلاعنهللانال نارها لب وأب نيثلثلا نيتنيلا ا:.طعأا منار وه+ل اءاماعلاق عبارلا

 سل كك هو مانا هلوقب فصنا!ةد حاولا تخ الل لعجو فصنل ااهافةدحاو تناك ناوى اعتهلوقب فصنلا

 ل_ءجاماف ناثلثل'امهلذ نيتناانناك ناف هلوقب نيذادلا نيتخالل ل_ءج مث كرئام_هطناهلف تخ هلو دلوهل

 ىضق مسوهيل عفتلا ىلص ىبنلا نا سماد هج ولا نيتخالا ىلعاساية نيالا نيتنملل نااءاعنيثلثلا نيتخالال

 نينلثلاب



 نامل

 | لها أ نيب ثراوناللاق لسو هيلعةئلا ىلصةللالوسر نأ ر باج ن ءىورال ق>ساودج ًاوىعازوالاوىرهزلا | ا

 هيلعةللا لصةللالوسر نا صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نء# بي رغب دح لاقو ىذمرتلاه+رخأ نيتل»

 مهدنعر فك كا ارفكلاو مالسالا لع نورخآلاهإجودوادوب أ هجرخأ ىش ناتل.م ,لهأ ثراوتباللاق سو

 نال فارألا 2 ىرلاو يس نياك ننال اوما تارثاهمف نوكي الضءعب نم مهضعل تن روتف ةدحاوتإ»

 ةرب رهىفأن ءىورالأطخوألتقا| ناك ان ثرألا عم تاو ا ٠قيقرلا

 ل انك دعو لع لمعلاو تعاالبكا د>|ذهلاقو ىذمرتلاهجرخأ ثربال لتاقلا لاق [سو هيل عهنلا ىلص ىنلا نع

 وهوثريوناف ا لتسفلاناك اذامهضعب لاقوأطخوأ ادع لّقااناكءاوس ثرباللئاقلا نا معلا لهأ

 قيسامو ا لا ناب كلذو نيئراوتملا توم نأوهو تول ى ,عوكلاملوق

 هالرو ند هنومد ءناذيقي هنايد تناك نا امهنم كد حاولك ثرانوك,لب رخآلامهد_>-أ ثرالذ هنوم

 ناو عب رلاوفدنلاةتس ل جوزعهللاب 2 5 ةرول ذدملاضئار ملا ىفةدودحمنا م اهسلاو 6 لصف

 ةدح>اولاتنيلا | ضرفودلولام لك ءدنع جوزلا ضرف ةسج ضرف فدصنااف سدكلا تلا

 00 تالا صرف مالو بالة دحاواتخالا ضر ةوباصا 0 ءنالاتنب راتللا

 نيتخالا 1 00 0 ادعاسف يتبل ضف نال ودول ع 3 ا

 ةوخالا نمنانثاالودلو تيملل نك :, ملاذامالا ضر ةثال" ضرفؤثاثلاو باللوأ مالاو 55

 دوب قابلا أ“ يف طول نال ناو ًاوةجوز ىرخالاوناوب ًاوجوزامهاد_-١نيتلث_سمىفالا ت تاوخالاو |

 دما ضرؤوءاوسه يف مهاثتأو .هرك ذمالادالوأ نءاد_عاصف نينثالا ضرفوةجوزلاوأ جوزلا بيصن ظ

 سدد.دلا هل ل ًُ رتبساصإ سلا نك لال ا

 ا ةوخالان منانئاو و انادلوو دلو تيملل ناك اذامالا ضرف ودأو هتدعال لاك اذابالاض رف ةعيس ضر 1

 ا نا كاناكو ضر ةبحاص إبلا ىف ناك اذا وخالاع.و :دلو تحلل نك دانك نك ذو تاوخالاو |

 از ناك ازك ن مالا ةالوأ ن ةدخاولا ضرفو كاد از دلك نر ةوقوشالاعيةيسافا ا 0
 00 مالا تالا تالا عفت تاو كفرا ,نيئاثلا لمكتب باصلاتنب عم نبالا ثانب ظ

 "ل .ًالوهفىق ؛افاهلها,ضئارفلا اوقحلأ أل سو ههياعهللا ىلصةلنال وسر لاق لاق سابع نبإ نع(ق) ني اهلا |

 'لعش تح أم كلذ نمهنلا خسف نبدلاو || ةصولاو دلواللاملاناك لاق. سامعنبا نع )خ )ركذ ل>ر

 عبرلاو نغلا# املا | حر وثأألا وسدسلاام_مهدحاو لكن رب )ا لعج و نام :الا ظح لثم رك كال

 ها م رلاورطشلاجوزالو

 مهر 16 مهرك ذنبا نهود نكملاذاءانب , الا ةلزخ < ءام ,الادلو لاقح ندي ز نع ىدر ص لصقل

 ْ نبا نيرا ةلز افك" نا عي نادل هْثر الون وَ .-؟منوبحع دلو مابك نولربب هاثناك م هام 0

 وهف ىاشفاهاهإب ضئار ملأ ١ اوقلأ 1 سو وهم اعهللا لص هلوةلق ةانننالا والو فشلا تدل ١ 5 د

 ناصقن ب> ناجح بعاو ضعبلا بحح ةثرولا ضعب نأ ىلع ليل د ثيدحلا اذهىفرك ذلجر ىوأل

 ١ كي كارلا :وخالا نمنادثالا كاذكوسالساا كا ثانلا 00 نعال عب رلا نم ةجوزلاو

 مهو :مالادالواو تا | طقس مالا ناوهف ن امرا  ةخو وهدوىلاثلاام اوسضسد- سلا ىلا ثاثلا ناد مالا

 ْ بالاةوخالام هومالاو بالا دالوأو نءالادإو ودلولاب مالع ناود+لاو بالإب ة-ب زاب نواعقس هال ةوخالا

 |وهوتباث نبدي زيه ذم ىلءدحلا,نوطق الواوا ةس ناو نبالا نءاو نبالاو بالإبةثالثب نوط تسر مالاو

001 

 يي تي ل بيبي ب آآآآ 2آ 270 _ 70.2
 0 حو ما هك



 ا

 دهشتسابرقنلا عيب رلانبدء_سىف تازن ءاطعلاقو هئانب و ثباثنبسوأةأ ىماةك مأ ىف تازي' ىاكسلاو
 اهيتنباب عيب رلا نب هسة سما تءاجلاقه:عقتلا ىذررباج نع(ق)اخأو ةأماو نيتنب كريو دحأ مون
 ك.«مامعوب أل تق عيب رلا نب دع ساتنب |ناناه هللا لو سرابتااةف إ_سهيلع للا ىلد هللا ل وسر دعس نبه
 كلذ ىف هللا ىذقي لاق لامامطوالا ناحكني الوال مامط عدي رفا مطامذخ أ امهم ناو اديه شدحأ موب

 امهمأ طعاو نيألثلا دعس ىتنبا طءالاقف امهمعىلا لسو هيل عهللا ىلص للا لوسر ثعبف ثاربملا ةنآ تازنف

 ن.ءءافعضااالو ىراو+لانوثروبالةيلهاجلا له ناكىدسلالاقو ىذمرتلاهجرنأ كلوهف قيامو ن علا
 ةارما كرتورعءاشاا ناس>وخأ نجح .رلادبءتافلاتقاا قاطأ ن.ءالاهدلو نهءلجرلاث ريال ناملغلا

 ةيآلاد ذه ىلا ءتهننا ل زذاف ملسوهياعهللا ىلص ىلا ىلا هنأ صا تكف هلاماو خا وةئرولاءاذ-تانب سجسو

 | لوصأو ض'ارفاا ماك-أ نمضةتالوصف مدقت ةع ركلاةبآلاهذهريسفت ىف عورشلا لبقو ةمع ركلا
 ظ اهدعاوق

 اهلضفأ واخذ اهفرسشاو ار دق مولعلا مظعأ نمضئارفلا معنارلعا د6 ضئارفلا ملعت ىلع ىفلصفإلم

 ةباحصاا نملوالا رد_فلا لغتشاةقيةحلا ىفاهعورف نه ع رفوةعي رمشلا ناكر أ نم نكر ىهد | 00

 هبادكىفاطزن او هسفنب اهتهسق ىلون ل جوز ع هللا نااهلضف ىف ى فك, واطوصًاواهءورف ىفاو. ءاك-:واهليصدب
 هللالوسرلاقلاقةرب رهوب أ اورامفاهيحلعت ىلع لسو هيلعهللا ىله هللا لوسر ثح دقوهسدق لح نم ةندبم

 بارطخاهيف لاقو ىذ هرم هجرخأ ض وبة«ىنافسانلا او حو نآر قلاو ضُ ارفلا او هلعت لو هيل عةنلا ىل
 ةضإ رفلاف نانثا فاتح ناكشوب و عوف رم لعلاو ضوبقمؤ ىما ىناف هيفدازو لمنح نإ دجأ هجرخأو

 اهوءاعو ضئارفلا اوماعت إو هيلعّللا ىله هللا لوسر لاقلق ةرب رهىفأن ع اهرب ادحأ ناد الف

 ىنطقرادلاوهجامنباهجرخ أ ىتءأ نءعزني ئيثلوأوهو وب لعل وأوهو للعلا فصن هناف

 ناك ناهنوبد ىغقتمث هلامن «هزيهجتب أدب, مهلو تلا تاماذا 6 ضئارفلا ماك أن اب ف لصفإلع
 نباونبالا ةرمثعلاجرلا ن«نوثراولاو ترو ناب مسقيهلام نم كلذ دعب ل_ضفاموهاءاصو ذفنت مث نيدهيلع

 باللوأ مالاو ب اللخالا نباو مال او أب الوأ مأو ب ال ناكءا اوس خالاوال ناو داو بالاو لفس ناو نإالا

 تنبلاعب_سءاسنلا نم تائراولاو ىنةعملاو جوزلاواوافس ناو امهانباو بالاوأ مالاو بالل مملاو لفسن او

 ءالؤه نمةتسو ةةتعملاوةجوزلاو تاهجلا لك نمت خالاو تاعناوةدجلا اومالاو تافس ناو نبالا تنب و

 ةثرولامث ةطساوتيملا نيب و مهني سيل هنالناجوزلاو نادلولاو ناوبالا مهوريغلابنامرحلا بح مهقحلبال

 مالادالوأو تادجلاو تاهمالاو تاوخالاو تائملاو ناجوزلا مهودرجلا ضرفلاب ثريفاص فيش هنزل

 ةراتببصحتلاب ثربفنصو مهونب ومامجالاومهونب وةوخال اونونباامهو بيصعتلابث رب فذتصو

 ضرفااب بالا ثرو نب اهل ناكن اف دلو تيمال نكي ملاذا بي هعتاابثريف داو بالاامهو ىرخأ ضرفلاب و

 لاملا عيجذخاب نمل مسا ةبصعلاو بيصعتلاب قابلا ذخأ او ضرغلاب س دسلا ثروتنب تناكن او سدسلا

 ضئارغلا باح نعل ضفامذ خاب و درفن | اذا
 نأوهحاكنلاواضعب مهضعب ثربةبارقلا بسنلاةءالوو حاكنو بدن ةثالثثرالا بابسأو د6لصفإلم
 بابسالاو قتعملا نوري هتايصعو قةعملاناوهءالولاو حاكنلا بسب همحاصْن ه نيجوزلا د>أ ثرب

 نب ةماشا رع ئورامرفاكلا ثري مسملا الو لسملا ثريالر فاكلاف نيدلا فالتخا ة#عب رآثارمملا عنم ىتلا
 رافكلااماف نيصيحصلا ىفهاجرسأ |اارفاكلاالورفاكسلا لا ثرياللاق لو هيلع هللا به هللا لو سرنا ديز

 للملا فالتخاناىلا مهذعب بهذوةدحاو ل .هاكرفكلا نال مهاب دأ اومهالم فالتخا عم اضعب مهضعب ثريف

 بهذاذ هىلاو ىسوجلا نىتارصنلاالو فارصناا نمىدووباا ثريالىتحاضإأ ثراوتاا عن رفكلاو
 1 20070100 0 و ب م و ع سم ع م يس وعد دمع معرس عع حمم ع وع ص هس جم 2 مص ل لمع مم مل دس

 ىرعزلا



 مهفوخ م_ملع اوقفشيف ىناتيلا نم ,هروخت ىف نم ىلع اوفاخيف للا اوسخ نإباو سم ؟ءايصوالا مومدارملا( ديد سالوقاولوقيلو هللا اوقتيلف
 ىأ ني.ذللة|صهزيح فام عمواوةجرلاو ةقفشلا فالخ ىلءاورس سجال ىتحهوروصإ و مهسفن أ ىف كلذ اور دق, نأوافاعض هوك رول مهن ردىلع

 (؟19)

 لامعيض؛نا هنومدعل نمهدلو ىلع فاخ نم شياو ىنعملاوىاةيااءايلوال باطخوه لوقو مفك ا

 مهفاخ اوكري نا اوفراشولم_همامطاحو مهتفص نيذلا شخياو

 هيلا نسحيلف مهي هرت ىف ناك نمةبآلا نءدوصقملاوهرخ ىفناك اذاهريغةب رذوه ىذلا فيعذلا ميلا
 هرك ذمدقتىذلا مالا ف ىنعي (هللا اوقتيلف) هدعب نمهدالواب لعفي نأ بحامهب لعفياو هيصووأ هيلو
 ناهصماين أوه ضي رااد_دعنيسلا+لا نمديدسلالوقلافاباوصوال دع ىنعي (اديدسالوق اولوقياو)

 ءايصوالا نه دي د_بلالوقااوهتيصو ف فرح الن اوهتثرووهدلول قابلا كرتيو ثاثلا نودب قدصتي
 نيددلانا) لجوزعهلوق ف لعفالولوقب مهوذؤيالو مهدال اوأ نوماكب اممهوماك,ناىئاتيلا ءاياوأو
 ىلودي ز نبدث ىمهللاقي نافطغ نم لجر ف تازننابح نباولتاقملاق (اماظ ىئاتيلا لاومأ نواك اب

 ىنعياماظىئاتيلا لاو« نواك اينيرذلان'ةبآلاهذههننالزئافهلك اف«يخأ نبا متيلا ناكو ميتيلام

 لؤيامباراننواكايىذلا ىمف ةمادقلا موي نواك أيس ىنعي (ارانمهنوطب فنواك ايامنا) قحريغب اماوح
 نءوهيف نم جر رانلا بطوةمايقلا موباساظ ميتيلا لم لك 1 ثعبي ىدسلا لاق ةمايقل موب مه ص أهيلا

 ىنلاانث د لاقى "رول دعس ى تن ادح فو ميلالام لك" ابدآار نمهفر عي هفن أو هيذيعو هينذأو هعماسم

 ذخاي نم لكودقو لبالارفاشكر فاشم مط موقبانأ اذاف ترظن لاقدب ىرسأ ليل نع لسوهيلعةثلا ىلص

 نبذلاءالؤهلاقءالؤه نمل ربجاي تاق مهلفاسأ نم جرخب ران نمار خص مههاوف أ ىف لع مث مهرفاشمب
 ليما ليبس ىلع رانلا لك ارك ذامنا ل يقواران مهوطب فنواك اباءااماظىئاتيلالاومأ نواك اب
 ناوركذاب لك الاص خا اورام ىلاهب ىضفياماظ ميتيلا لم لك انادارملاو مالكلا ىف عسوتلاو

 كلذ لكب ل-ص<ررضلانال لامللةفاتملاةئيدرلا تافرمصتلا عيجو تافالالا عاوت ار ثاسدارملا ناك

 تيأر كلوقكوهف ديك أت نوطبلارك ذامناودوصقملامظعمهنال لك الاب كلذ عج نعربعف ميقيلل
 ةرعسملاةدقوملارانلاريعسااو اماظىماتيلا لاومأ مهاك ابىنعي (اريعس نواصيسو) ىذا, تعمسو ىنيعب
 ىلءكلذ قف ةياكلابمطاو.أ اوىاتيلا ةطااخم نهاوزرتحاو سانلا ىلع كلذ ل قثةبالا »نه تازئاملو

 هذ خسان ,هوطلاخ ناوهلوق نا مهضعب مهون دق 0 اوخاف مهوطلاح ناو ىلا عن هلوق لزخ#ف ىاتيلا

 ربصيالان_هواماظىئاتيلالاومأ ل كح نم عنم ا فةدراوةبآلا هذ هنالهمهوت نمي طاغاذ هوةنآلا
 ليبس ىلءدراو مسناوخافمهوطلاخ ناوهلوقو ماثالا هظعأ نم ق-ريغب ميلا لاملك 1نالاتو هك

 ىفللا كيصوب) ىلاعتةلوق ف برقلامظعأ نموهو ,هيلاناسحالاوىئاتيلا لاومأىف حالصالا
 تضم لاقرباج نع ىورفةبآلاهذ_هلوزن ببسفءاماعلا فاتخا (نييئنالا ظحلثمرك ذال مدالوأ
 هللالوسر ًأضوتف ىلءىمعأىنادجوف نايس عاصهوركبوب أو ندوعي سو« يلع للا ب صةللالوسر ىتاناف

 ىنثربال تاقف ةياور فو ثاربملا ةبآ تازن ىت- ئيثب نب لف ىلامف ىضقأ فيك ىلام ف عنصأ فيك
 ةياورىفو مدالوأ ىف هللا مكيصوب تازنذ ى :رخ أ ةباور فو ض'ارفل اهب [تازنف ثارب لا ف يكف ةلالك الا

 لتاقملاقو لسمو ىراخببلا هجر ع<.ةفي هللا لق كنوتفتسإ ثاربملاةبآ تلزن ىتحأيث ىل درب مف ى :رخأ

 اوفاخ مهراضتحا دنع كل ذوافاعضةي رذ

 تاهذل مهدعب عايضلا مهباع
 انا باردو للك
 ءايصوالا نمديدسلا لوقلاو

 نوملكي اك, هوماكي نا
 نسحلا بدالاب مهدالوأ

 ىنبايب مهوعدي و بيدحرتلاو

 نيذلا نا) ىدلو ابو

 ىاتيلا لاومأ نواكأب
 ردصموهف نيملاظ (اماظ
 امعا) لالا عضوم ىف

 ء لم (مهنوطب فنواك ا
 نواك ا.ىأ (اران) مهنوطب
 ران هناك_ذراذلاىلا رام

 لاملك 1ثعبي هناىور
 ناخدلاوةمايقلا موب ىئاتيلا

 هيف نمو هربق نم جرح
 هنا سانلا فريف هينذأو

 ىف ميتيلا لام لك ًايناك
 ىاش (نولصيسو) انندلا

 نولخ ديس ىأ ركب وبأو

 نارينلا نم اران (اربعم)

 محيص وب) فدولا ةمهم

 معاي و ميلا دهعب (هللا

 ناش ف (مدالوأ فر

 هليصقت لاجا!ذهو مهئاربم

 (نييئنالاظح لثمركذال)
 نم ىأ مده 1 دال ىأ

 عجارلا فذ مدالوأ
 مطوقك موهفم هنالهيلا

 ًادبو مهردب ناونم نمسلا
 ثودروك ذلانوثروياوناكممنالو كلذاهظح فعوض مدا ذفارك ذلا ظح ف صن ىتتالاوأر ك ذلا ظح لهم نييثالللقيغورك دلا ظع

 لثعةبارقلا نم مهئالدا عم نم ركىتح نهظح ىف ى دامني الف ثأنالا بيصن مط فع رن ا 08 ليقف ةبآلادور ولب لاوهو ثانالا

 هلكلاملاذخا؛نءالافدارفنالا لاح ىفامأو نيمهسامط ناك نامهسهلناك ناين الاورك ذلا عمتجا اذا ىأ عامجالا لاح دارملاوهب نولدبام ٠

 هلوقب دار فنالا كح هعبتاهناهيلعليل لاو نيثلثلا نا ذخاتناتنبلاو



 ثريالن*(ىبرئااولوأ)

 (مهوقزراف) بناجالا نم
 كربافق (هنم) مه :وطعاف

 وهونوب رق الاونادلاولا

 م قاب و--هو بدن سعأ

 5 اوناك ليقو خسسني

 5 || الوقمطاولوقو) ثارملا

 ةدءواليج ارد ء(افورءم

 فورعملا]وقا|ليقوةنس>

 مهيلعاوذعالو مهوطعأام
 اوكرتول نيذلا شءاو)

 افاهضةن رذ مهفلخ نم

 موماعاوفاخ

 لكشدل
 اما (نيك اسملاو ىاميلاو) نوئربال يذلا ةبارقلاىنعب (ىب رقلا اواو 0 والا اما نوكلوقلا ا

 فاتخاوةمسقاالبقلاملا نممطاوخضرافىأ (هنممهوقزراف) موتجاحو م 0 ثاىاتيلا مدق

 امافُثي راوملاةيآ لوزن ل_,قاذهو ثيراوللاةب ابة>وسنمةبآلاهذ_هموقلاقفةبآلاه ذه ىفءاماعلا

 نب ديع_-سلوقوسا,ءنبا نعد هاجم ةباور ىهوةبآلاهذ_هتةخسواهاهال تاعج ثي راوملاةبآت ازن

 سامع نبا نعىرخالا ةناورلا ىهوةخوسنهرب_غةمك ىه

 دهاجمو ريبج نبديعسو حاب رىبأ نب ءاطعو ىبعشلا وةيلاعلا ىفأو نسحلاو ىرعشالاىسو«ىبأ لوقوهو

 نياوق ىلع ب دنوأ بوجو ىمأ ىمالا اذه ل_هةمكاهئابلوقلادعب ءاماعا|فاتخا مث ىرهزلاو ىخنلاو

 موقلاقوةداتقو كاحضلاوةءركعو بيسملا

 ردقب لاملا نمي ةمسقاا اريضح ن !خضري نأ هيلع بجواريبك ثراولا ناك نا ليقف بجاوهنا امهدحأ

 وهولاملا اذه كل ءأالىفا لوقي و ميار ذتعي نأ ىلولا ىلءبجواريغ_د ثراولا ناكن او« هن هب بيطت

 لوقيفمهماارذتعااراغد ةئرول اناكناووملا اوظرارابك ةئرولاناك ناس امعنءالاقءافعصلا ءالؤط

 اوفرعيسفاور بكن او < طعال ئيثهنمىلناكو لو راغدالوهامناولا-ل! اذه كا مأالىنا ىدولاوأ ىلولا

 ارابك ةثرولاناكنافرا.ككاوراغد!!ل.. ىف بجاو ق-!ذهمهضعب لاقو فورءللوقااوهاذه مكقح
 مسق ىناماسلا ةديمعنا نب رب_سنب د2 ىورو م-مماو ىلعأ اراغصاوناك ناو مه سفناب مهءاطعأ اولوت

 ىلاَم نماذه ناكل ةبالاهذ_هالول لاقوةبالاد ذه ىل_جالاماءط تعنضو تحذف ةاشب ىماف ماني لاومأ
 هبشأامو ىقبةرلاو نيضرالا ةم-ة ىلا مالا لآ اذاف نا. ءالا ةمسقب صتخم نضرلا اذه ىجخخااو نسما لاقو

 نء*ىحتس ىذلا عاتملاو بايثلاث روق اوالاوتوبانلانوطعياوناك ل_قوافورعمالوق مطاوإوقف ثاذ

 حصالاوهلوقلا !ذهوباحالاو ضرفلا ليس ىلعال باب ساو بدن ىمالا| ذه نا ىف كالوقااوهتمسق

 قوقحلار اس نيب اك ىلاعت هللا هنييا نيعم قحءالؤط ناكولهنابلوقل !ذطاود>ّح او مويلا لمعلا هيلعىذلا
 نمةيصولارضحاذاف ةيصولا ةمسقاايدارملانا َهبآلا ىنعم ف ليقو بج اوريغ كلذ ناان ءاعنيبل ثيف

 مطلوب وةيصولا كالت نءابيصنمطل عج نأ ىصولاهنلا ىمأ نيك اسملاوىناتيلاوءاب رقالا نه ثربال
 سشحياو ) ىلاعت هلو ىذالاو ناب ةرطعلا عبق: متناول هرعمالوة مطاولوقو)هوقوافو 0 كلذ

 نيل باطخاذهليقرقفلا ىنعي (مهباءاوفاخإ) اراغدا دالو وأ ىنعي (افاعذ هب رذمهفاخ نماوكرتولنيذلا

 كنءنونغيال كتثروو كدالوأنافكسفنل ارظناهلنولوقيف توااهرضح دقو ضي رملا د: ءنوداح

 مهسمأو كلذ نعهثلا م هاهنف هلام ةماع ىلع ىقأب ىتحهب نولازب

 551 اب نوهركت ناك ملاو فحجإلو تبسو ف ثاثا لعد ترا ود دالول رطل اننلو أب نان

 لصاحوهلام نمراغصلا هدالو أمرك نأ ىلع ضي رمل اولمحتالو هللا اودخاف لامري_غنمعوجلاو فعضاا

 وهلئاقلا !ذهناكولهناكو للا كي خالهضرتالف كل_سفنا ل عفلا اذه لثءىضرتال كن 1م مالكا اذه

 مهزعو مهفعض عم سا :!!نوففك-تيةلاعم يعدم الود داولهلام ظفح ىلع هرمض< نمهم < نا هرمسأ ىدوملا

 ك._سمأو ةنلأئقتا لاجرلا نمهرضح نمهللوق.ذ ئذب ىصو هن أدب ري وتو ملا: ريض < ل جرلاوه لقو

 هل ارم كح 1 نورك نأ لم هنآلا لكك نحن لهن : راقالةمصولا ع نه هنوعنمف كدلول كلاومأ

 ةيآلاهد- هتناك نامثهبو .دعب نيعئاضافاعضءار ةفهتنرو وقبن الل ةيد !اريثكت نعهيهندوصقملا نوككو

 كال . ةفيادعب تارتدق تناك ناوهكرتلل قرف م ةيصولا لعج ال نااينعدارملا ناك ثائآارب دقت لبقْث او

 ا طع ًأوق دصتو قدعا ك_فنا مدقأيش

 اوصوأ مهنأ ةباحصلا ع 0 نعىورا5هتثرو لع فاخاذاهنملقاب وأ ثالاب ىصود نأ اهنمدارملا ناك

 0 0 0 6-0000 | 000 لع اهلا



 دس شي سس

 مصأ اخنتلادنعكيلع نيم اهجون نءايدافتو م7 دحابالاعف داهو ٌدقواهوماست مهنإب (مييلءاودهشأف لاو مأ ميلا معفداذأف)

 1 هك ىف 1 ا ”ًاتمالورذبمالو فرسمزع-غ كمت لام نم لكلاقف ميت فو ئث

 نمدخأي هنأت أقمو دهاجمو لئاو ىنأو ناسا ]اة دم. .عوةيلاعلا ىلا و ريبج نباو سايعنباورمع ن ءىورف'

 وهورسيا اذاءاضَملا همزلب هنأىلا موق بهذفءاّضقأ |همزأب لههنأ ىفاوفاتخاو ضرقلاهجو ىلع مت لالام

 اذافهيلا جاتحااذا متيلا لام ن«ضرةتسب ىأض را فورعماو فورعااب لك ًايلفىلاعنهلوق 0 1
 معتيلا لام ةلزنعهللا لام ن م ىف تارت :أ ىلا باطانا نب رمع لاقرب. .-ن ديعسودهاج لوقوهو هاضقرسسأ

 ءاضقالو ها نو وكر ًااذاف فورعملاب ا 1ترفتفا ناو تقتعتسا كنت سانا

 نأالا هاك ًايال ىعشلالاقةداتؤو ىخنااو ىعشلاو نسا لوقوهو هلع ىلعهلةرجالاكهلك اب انام نوك لب

 لاقف فورءللابلك ًايلفهلوقىفا وفاتخا متيلالام نملك الازاوب نولئاقلا متيم ىل ارطّق [مهيلارطصر

 لك اينكللل+لاالو ناتكلا سبابالو هدم ىستكي الو فرسييالو هعباصأ فار طاب لك أيةءركعو ءاطع
 ءاضقالو فورعملاب هيشاوم نياودإ رمت نملك اين سملا لاقوةروءلاهب رتسيام سبل و عوجلا هبيدسرام
 ةبادلا بوكر وه فورا ىاك-!لاقوددرهيلع بجو ذخ أن اف أي ثه:مذخ ا, الفةضفااو بهذلااماف هياع
 البأهل ناو اهتيىلناسابعن بال لاقالجر نأ ىوروأي هلام نملك اين هلّسيلو مداخلا ةمد2و
 مون ل و اهضوح طيلتواهإب رسأ:متودلب اةلاض ىفيتتنكنا سامع نبا لاقفولبا نما ع نمب .سئافأ

 ةرجأ ههءابق ديول نءدخأي نأ ف ورعملا موقلاقو بلا ف كهانالو ىل_سرغمريذ برشافاهدورو

 اودهشاؤ مطاومأ أمر ١١ متءقداذاف ) ىلاعت لوقو معلا لهأ ن ءةعامجو هكلاعلوقوهوهيلعءاضقالوولمع

 لوزتل غولبلا دعب ميقيِلا ىلا لاما عفد ىلعداهشالاب ىلولا ىناعتهنلا مأ بجاوب سيلو داشر ا ىمأ اذه (مهيلع
 ةنامأكلذب رهظتو ضيفلا !مدعىعدينأ نهدعب ناك ة نب هيلع تناك !ذاهنالةموصالا عطقنتوةمهتلاهنع

 هبأ هاشواب زاحو ابساح ىنعي (ابيسحهللاب ئكو) ضرقلا مكيلاراكن ادنعنيعلاهنع طق تو ىصولا

 ىراضنالا تباث نب سوأ ىف ةيالاهذهتازئ (نوبرقالاو نادلاولا كرت يس الاجر 0 ىلاعت هلوق ُه

 امطلاقي هاي_صوو تيملا ,ءانباامهنالجر ماقفاهنم تانب ثالث ”وةك مآ طلاقي وهنأ ما كرتو ىفوت

 ءاسنلا نوئر 0 اوناكمهنا كلذوهلام ن نمأيشهنانب الودن أ يم'ايطءيلوهلاماذخافةؤرعو ديوس

 ىجو ةمينغلا زاحولتاق نمالاثرالا ىطءيالنولوقي ولاجرلانوثروباوناك امناوروك ذلا نم ريغدلاالو

 تبان نب سوا تامدثلا لو سراي تااقف /سو هيل عهننا ىل_م هلا لوسرولا سوأةأ سماه مات ءاؤ ةزوملا

 ديوس د ئءوهو اةس>الام ندوبأ كرت دقو نوملع قفنأام ى دنع سيلو هنأ سما اناوتانب تالت كر

 هياعةللا ىلص هللا لوسر اهاعدؤ نية سالو نوعط,الو ىرج ىف نهوأيث هنمهنانبالو ىنايطعي لو ةؤرعو
 نانيب وةبآلاهذه هللا لزنافاو دع نيكن»الو الك لمعالواسرف نيكربالاهدلو ناهللالوسراياالاقف سو

 دالوأ نمروك ذلاىنعيلاجرالىلا«لاقفءاسنااولاجرلا هيف كرتشي مود لب لاجرلاب اد سبا ثرالا
 ثاناللو ىنعي (بيصن ءاسنالو) ثاريملا ن:ىنعينوب رقالاونادلولا كرئام ظح ىأب صن هدبصعو تيا

 تملا نع فاخلالاملا ن«ىنعي (رثكوأه:ملقاممنوب رقالاونادلاولا ك رتام) ظحترملا دالوأ نم

 ةلجةب الادده تل ازبامافق بجاولا ن كا وهو ىلاعتةنلاهضر فام ضرفلاوامولعم ىنعي (اذورفم اميصن)

 هللانافايشلاملا ن٠ اقرفتالةفرعودب وسما مسوهيلعا ل صهللالوسر لسرأب صنلاوه5 نيدو

 قدللا امكيصوب ىلاعتهشالزناف نيف لزنبامر اضن ىت>وه ل نيد مو كرباماممصت هنأن نبل لعجد- 5 ىلاءت

 57 اة ماىلااعفداناةخ رع ةياو كل رس مالها ل1 :اهافةبآلا مدالوأ

 اذه ىل»ذ ثاربا اةمسق ىنعي (ةمسقلارسخ -اذاو) لجوز علو قه ل - م1 قاياكاو نيثلثلاهتانب ىلاو كرت

 نب كلا تانبلاو نعلاةع مأىلمءاف هللا < يصوب تازئف نيب ىتح ني. لو داب صن نط لعج دق ىلاعتهنلا ناف

 هللإب قكو) ركاتتلاو

 اعف ام_سا (ابيسح

 يذاكت و اناو قداصتلاب

 لكأيلف هلوقىلا عجاروخوأ

 فر الو قا فدردلا
 هيلع هيساخ للا ناف

 ىنك ل_عافو هب هيزاحيو
 ىنكوة از ءايلاوهللا ةظفا

 هليلد نيلوعفمىلا ىدءتب

 لاجرال) هللا مهكيفكيسف

 نادلاولا كرتامم بيمن
 بتيصل ءاسنللو نوب رؤالاو

 (نوب رقالاونادلاولا كرت

 ىوذ نم نوثراوتملا مه

 م-هريغ نود تابارقلا

 ريمضلاو لماعلارب ركشب كرت
 كرتام كا دوعل هنمق

 صاصتخالا ىلحسصن (اييدن)

 (اضورفم) ايدصت ىنع |ىنعمي

 سوانا ىور هوزوح
 مأ هناوما كلر ترا نإ

 انباىوزفتانب ثالثو:ك
 لهأ ناكو نوم هناريمهمت

 ءاسنلا نوثروال ةئلهاخلا

 تال نول رش ولام طالاو

 ىلاة مات ءاخل ةمينغلا

 امهبلا ثعبف ةبآلا تازنف
 ًايش سوألام نماقرفنال

 رضحاذاو) | ىناقايلاو

 ةكر رثلاةمسق ىأ(ةمسقلا ْ



 ارادب و افارسا اهواك ًأتالو)
 اهولك َئ الو (اوربكن أ

 مهربك نإ ردابمو نيف رسم

 ناردصم ارادبو افارساف
 اوربكي ناو لاخلا عضوم ىف

 بودصنم ردصا| عضومىف

 نأ زوجيوارادبب عضوملا
 2 الوعفم انوك

 مكنردابمو؟فارسال

 اهقافنا ىف نوطرفت مهربك

 ىوهتشن امذ قفنن نولوقتو

 ىاتيلا ريكنأ لبق
 نموا, ديأ نماهوءزنتيف

 نموففعت افاينغ ناك

 ( فور عملاب لك أيلفاربقف ناك

 نوكي نأ نيب مالا مسق
 نوكينا نيب واينغىصولا

 نم ففعتس ىنغلافاريقف
 لك أنمز رتح ىأاهاك أ

 غاب ف عتساو ميتيلا لام
 ةداي ز بااطهن“ اكفع نم

 انوق لك اي ريق هلاو ةفعلا
 نعهلك أ ىفاطاتحم اردق»

 ةعوم ا يا مهاربا

 ةروعلا ىاروو

 اا ل ب ب ب ب ب بيب ب سس تت ِباا-ثة-_ 8
 مث درف ةنهةرششع عب رأ نبا: أو دح أ ماع سو يلعنلا لص هللالوسر ىلع ر علاق رم نبا نع

 ملا لهأرثك لوقا ذ»و نيحيحءلا ىفداجرتأ ىنزاجاف ةنسةرمثع سخ نباانأ و ق دنحلا ماعهياع تضرع

 قاثلاو.ةن-دهةرشعقلا لاكتساب الغ اغولبو 0 لا د راجل غوأب ةفي وأ لاقو

 هغوابب ك> ةيراجلاو أى دا نم كلذ دجواذاف عاجو أ مالتحا,لزنأ ءاوس قفادلا ىنملالازن اوهو مالتحالا

 رفقا نااار اذ ديد ملاح لك ن من ذاعم لسوهياعهتا ىلههلوفلو لا ؟سنم ملافطالا غلب اذاو ىلاعتهلوقل

 ىبس نمت:.كلاق ىطرقلا ةيادع نع ىورامل نيكرساملادالوأ ىف غوابلا ىلع لدب وهف جرفلا لوح نشمللا

 ة.الع كلذ نوكيل هو تبني ل ن؟ تاكسف لقي تبذل نءولتقرعشلا تن انف نوزافني اوناكمف ةظي رق

 كلذن ال ىنالاو نيكرمالملا دالوأ ىف كاوا نوكيهنأ اامهدح نالوق#. 9 نيماس لادالوأى غوابلا لع

 فالع مهنابال لوقىلا عوجرلاو نيما_لادالوديلاو 2 فوقولا نك« هنال نياما_ءلادالو أ ق> ىفاغولب

 ةراماوه ىذلاتابنالا ارد كرما !لوق كلذىف لبقيالو ,هد-_يلاو ءىلعفقوبالهنافرافكملا

 عسن لاك سادعب ةبراجلا تضاحاذاف ل_+حلاو ضرحلاوهفءاسنلاب صتخبىذلاامأو .هقح ىفاغولب غولبلا
 مو لجلاةدملقأ اهنالر هشأ لب عضولا لبقاو ,غوابب كح تداواذا كل ذيكوا مغوأبب كح ني:
 شٌش>اوفلا تائتجا اوهنندلا ف حالصاافهلاموه ثدىفا احاضمنوك نأوهود- ثرلانايب ف ديةعبارلا

 5 الابفهلام قفني ناريذب,ةاوارذبمنوكي الن أ وهلاملا ىف حالصااوةلا دعلا ام طق ست ىتلا ىصاعملاو

 د_سقم وهو ىبص !!غلب اذافءارسشلاو عيبا ىف نيغيف فرصتلا ن_سحالوأ هيورخ أةب وثمالوةيوين دةدمت
 هلاملا-اصم ناك اذاة_ةي:-وب ألاقو ىفاشلالق هبوهلام ىف هفرصت ذ::الو رخل اهنع كفن هنيدو هلامل

 ةنس نإ ثعوةسخ غلب ىت>لاملاهيلاعف ديالا دسفمهل ل ناك !ذاوهنيدلا سفمناكنا اورج اهنعلاز

 مهنم متن [ناف لاق ىلاعت هللا نال+_ياعرل |ةمادت سا ىف ىفاشلا ةنح نآر فل اووإ بق هفرصت فد هناربع

 كي تار نو الق سافلاودشرلا سانياو غوابلا دعب لالا عفدب ىمأ مطاومأ موماااوعفدافا دشر

 غولب لبقامهيلا لاىلا عفدز وي النأب جوف ديشر ريغ قا ةنالاهلامله_سفموهو ةنس نب رشءواسج هغولب

 | هلامهيلا عفدور جل !هنعلاز دشرلاه: : سنوأوةب راجلاوأ ىبصلا غلباذا و( ةسماخلا ذة لال ّنَدلا اذه

 اطاماهبلا عفد تجوزتاذاف جوزتتماملاملااهيلا عن ةديالت أ سم!تناكنا كلاب لاقو جوزي لوأ جوزتءاوس
 ظ هلع لازادسشر ىع ١" غاباذا م ةسداسلاةإ سا الع برو ربكت تمام جوزلان ذإبالا اهفرمصن دفنالو

 نامه دحأ ناهجو ىل_ءف م ل نا نار لف  هلامرلارذبم ناكناذ رظني اهمغسداعولف را

 م> نم ىوقأ أ ماودلا < ناله _اعرجح ال ىئاثلاو فلا هذه وهو غاباذا ما دةسياكر خلا ه-لعداعي

 احمل قافتا نمر تايئا ىلع ليادلاول < غلابلا لقاعلار ملا لرجال ةفينح أ دن ءوءادترالا

 ني:ال ىلعلاةف ,هردفلأ نيت ب ةخبم ءاضرأ عاتب ار فعج نب هللا دمع ناهيب أن عةورع نا ماشه نءىورام

 | نامع ىلءىتاف كعب ف ككي رسان ريب زلا لاقف كاذب هماعافريب زلارفعج نب !ىتاف كياعنرججالو نامع
 ناك-فريب زل! هف هكر عيبا لج رىلءر خف يك نامعلاقفهكب رش ابر زلا لاقفا ذه ىلعر >الاقف

 باطخلا (افارسا اهولك ًانالو) ىلاعتهلوقو ُُه هعفدلربب زل لاّت>| ىتح رح ازاوج ىلع مهنماقافتا

 | مهربك اوردابتال ىنعي (اوريك,ن أ ارادب و) ق-ريغب ىناتيلا لاومأ او اك أتالءاياوالارمثعمايىنعي ءايلوالل
 ىلا عت نيب مث ميلا اهمياست كمزايفا اوربك,ن أل بق ىبهسشن اق ذنن نولوقتو مهقافناىفاوطرفتف مهدشرو

 الومنيلالاملك أ 1 نبه عنتميافىأ (فذعت سلفا عنك ن«د) ىلاعت لآ اقف نيو سق ,همسقو ءاماوالا لاح

 . ىور(فورعلاب ل رك :اق) هظفحي وهو مثيلا لام ىلااجاتحم ىنعي (اريقف ناكنمو) اريثك الوال. ل

 ظ ىل سداو يقف ىلا ةف سو هيل عهثلا ىل ص ىلا ىفأ الجرن ا ةدج ٠ نءهيبأ ن 5بيعش نب وره نعدوادوب ا
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 اهالولاماقب ةعاضب هل ناكو نايفس نعوساذلا ىلا جا نا نمري_خ هيلعةنلا ىنساح الام كرتأن الو نمؤملاحالس لام انولوق فلسا

 م مقهن نوك:ىت>اوج رتواويفاور حتت ناب ميقزرلاناكماهولءجاو (اهيفم هوقزراو) نايات قدك

 0 ه١ لاق (اذررءمالوقمطاول وقومهوسك د١ قافنالا اجا ايف

 هنودكو هقزر يلعب < نم ىعا(مهوسك وز مهومعطا يا( اهيفيخوكر لورا الا لللا كاكفو

 هنالاهنم لقي لوا مهوقزراولاقاماوهب وسكو*ةزرىر#< نأ سم اهيف_ساللاملا!ءاديا نعةللا هامل

 رجالاوهذابعلا نمقزرلا ىنعمو عطقالر دحربغ نمةيطعل اوهىلاعتهللا نم قزرلاواقز راوبف مهاواجادارأ

 تمتع ناو كّيطءاتح راذالوةيءاطعلاقةزصااو ربلا نمةليجة دعمهو دع هانعم ليقوهف سلا لي زب و

 هللاانافاعهل ل قؤ هّتقفن كيلع بى ن؛ نكي نادي زنبالاقمطاوعداىأءاعدلاهانعم ليقو الك كل

 كلام هيف سلا متي ىلولالوقي ن أ وهو مه_غ ادب بيطت الوق مطاواوقهانعم ليقو كيفدنلا كراب كاياو
 مك-:وسكو م ماعطا عم ,هوماعهاذعم جاجزلا لاقو كلام كتيطع آت دشر و تغلب اذافهيلع نيمأان او ىدنع

 تباثى تازن ةبال ( اتي || اواّاو) لجوزءهلوق 0 لمعلاو لعاب قلعتي امم مهحلصيام و مهني د م أ مغايأ

 هللاقو سو «يلعهتلا لص ىنلا قكادعءا اف ريغصو هوا اماثونا كرتوتامةعافر ناكلذوهمعىفوةءافرنا

 ىعياخ أدب اك 0 ل نب ل

 ل قاد( شرم مرتو 0 0 1

 ىاتيلالاو >1 فالةخاب فاتح «اادبالا كوالا ل بملاو لد أسم هدف ةوراب قاعتت ماكح أ ىف د لصد

 ناك ن اودهف ةرمه) ل ظني ولاىلا نءاريسيأ يشديلا عف دب ق اوسالا فءارمثلاو عيبلاب فرصتي نمي ناكناف

 ةأرم اربتحوهرادلاو- أ ىفهفرصتوهئارج اوه د. ءووإهأ ىلع هتقفنب ربتخيف قاوسالا ف فردت! نعي

 اراصرومالا قهقر هت نس>و ميتيااريب دن نسح ىأر اذافاطازغتساواطز رغواهعاتم اًمدحوا هدب سعأ ىف

 سنْؤب ىحهفسأ!هياع باغي احيش ناك ناودلام هيلا مو د. الو «غولب دعب هلام يلا عفدهدشر نظا| ىلع ْباغو

 لاقو ة>. ىلولا نذاب زيمملا لقاءا ىمصلا تاف «رمصت ةقيذد وب أمامالا لاق يي ةيناثلاةلكسملاوج كثرلاةئم

 اذاىتح ىئاتيلا اولد اوىلاءتهلوق نال كلذو ةنالاد اوس ةلوق ىلع ةفيدحو ١ جتحاو ة-يهكربغ ىه ىفاشلا

 ميج ىفهلاحراب تخاءالتبالا ذه نمدارملاو غوابلال_بقلصعااءالتبالا اذهناىضتقي حاك_ةلااوغلب

 ىفاذشااباجأغ ولبلا ل_,ةءارشلاو عيبلا فمط نذالإبءاي اوالل أ ىناتيلا اولتراو هلوق نا تدثفهنافرصت

 ماهم ماس نان تل عاد انا ىرصتلا ف هن دالا كاتيا اواتاو هل و دا ارا سدللاقنإب

 ةنالاه ده تجوع تيثقد ثرلا سانياو غولبلا دعب مها 0 امها مف دتاسغاو (مطاو أمهم ا اوم دار ارك

 هكا تح ارم عاكالاوو دارا اااو رغصلالاحهفرصت حصيالنأب جوفر دل كا لا لا عف ديالهنأ

 ءايشأةعب راكاذو عوليا|نايبىف د هثلاثل هلم د_تاقملاو اصلا :ةرعم ىفهلاح فاش 21 و

 امهدح افءاسنلاولاجرلاامومف كرتشي نادللااماعاسنا نادت نانثاوءاسنلا و لاجرلاامومف كرتشي نانثا

 ىورامه-يلع لدي وةر راجوأ ناك امالغه_غولبب مح ةن-سةرمشعسج دولوملا لمكتسا اذاف نسلا

 01 (نراعر
 .رمشالاباو> ةعقاو ءاؤسو ط هن نمةلج

 5 اصنمالح ابرالان

 0 2 رج نبا

 ةلرك

 لكو كلاوأكااانماس
 نيفنلا هنلا كيكات
 نماعرشوأ الع هت

 فورعموهفل_.عوألوق
 وهف هحرقا هتركسنأ امو

 (ىئاتيلااولتباو) ركسنم

: 0 
 ممر عمو مطاوحأ

 غولبلا ل_بقفرعتلاب

 مفدبنأ اند_:ءءالتالاف

 ىتح هيف فرصتامهيلا

 هفمع ى حن امفهلاح نكد

 نذازاوج ىلءليادهيؤو
 ةراجتلا ف لقاعلا ىدلا

 (حاكسنلا اوغلباذاىتح) |||
 حاكنال لص هنال لحاىأ

 دوصقموهام_اطاوه دنع

 متسن !ناف)دلاوتلاوهوهب
 (اكرإلا نيب ة( مرنم
 فافدصفلا لف اك
 تدك الا فمما
 (مهاومأ مهلا اوعفداف)
 اخ نعرببخلا# ريدغ وم
 مالكتلا اذهمظنو غولبلا
 اوعءفداف كالا

 ةباغل عج مط وع 1 كيلا

 ىتلا ىتسح ىهو ءالتبالل
 قا لدالا اه دعب عقت

 لكشأ ةاحدءامىتحهلوق

 ةلجاه دعب ةقاولاة او

 هنمضتم اذا نال ةيطرم 4

 مطاومأ مههلا اوعفدا ةأون 11 1نافهاوقوح اكسل 0 طرشلال ءفو ط هلا ,ىعم

 0 مقا ةحتساو مهغواب تقوىلا ىئاتم !ااواتاول |ةهن 0 <ةحاكنلا اوذاباذاوهىذلالوالا

 ىأليلقتلا ديفب وأةراجتلاو فرصتلا ف دشرلاوهو صودخم دشردارملا ناديفي دشرلاريكستو مهنمدشرلا سانيا طرشي هيلا مطاومأ
 هيد نا رسشعو سم غول دنعلاملا مف ديف هللاءجر ةفينح ىفال لما دوهو دشرلا مات هب رظتتنيال تح دشرلا ن ءافرط



 ءاطعالا ىنعت ءانيالاوةلدن'| نالردصملا ىلعاومباصتت اوالحنو ةاحت هس فن نم ةبيط نعهلهبهووداياءاطعأ اذا ذك هلك نه (ةلحت) نهرو

 نيلحان نهماق دص نهوت 1ىاني.طاخلا نملا+ 1 ىلعوأ 6 !ةبيط نع نهروهم نهوطعاى أةلحت نهتاف دصءاسخا|اولحاو لاق ةن كف

 .ليقو قياعمئمالطفتوم دن عني ةيطع ىلا عنةطلا نمةلحت ليقو سفنالا ةبيط نع ةاطعمةلوحنم ىأت اقدصلا نمو ءاطعالابسوفنلا ىيط

 اوناكم-منالءايلوالل ليقو جاوزالا باط+خاواط لوعفماهنا ىلع ةنايد نهروهم نهوت او ىنعيهب ندب ىأاذك لحث, ناالفوةلملاةلحنلا

 نبط ناف) مهنانب روهم نوذخأ
 نال اهديحونو زييع
 سنجل :نابباا ضرشالا
 ىنعملاو هيلع لديدحاولاو
 0 3 نيهون اف

 ه-:عتفاحنوتاقدصلا

 ريغ نتابيط نهسوفن

 ىلا نهرطض# ا .تائثبخم
 م ةالخ أ ةساكش نمةيطأ

 قو جترشاعم ءوسو

 كلسملاقيض ىلعليلدةنآلا
 طا.ةحالابوجوو كلذ ىف

 ىل-ع طرملا ىب ثيح

 نبط ناف ليقف سفنلا بيط
 مواسفن هنم ئث عوكل
 امالعا كل نيهوناف لقي

 اهسفن ىفاك وه ىعارملا ناب

 ة_ييط بوهوملا ن-ع
 ىلعدوعيءاطا (هولكف)

 هيف مثأال (اثينه) 0

 هيف اذال طخ

 اينهوأ مالسلاهيلع ىلا

 اني م ةيااطمالب ايندلاىف

 اههوقعبتالب ىقعاا ىف
 ماعطلا ونه نم ناتفص

 اناس نككاذ) ةرض

 فصوامهوهيف صيغتتال

 امنه ذاك 1 ىأ ردصم

 ريمضلا نملاحوأاي م

 فقولا فةزجاذ كودي زب, زمهريغباب مماينهةعبنلا ةلازاو ةحابالا ىف ةغلابملا نعةرابعد اهو عى رم« ىنهوهر هواكىأ

 (اسقن) تاقدصلاىنعمفوهذاقادصلا نمىأ(هنمئثنع)جاوزالل(مىكل (551)

 ىفمهعم تناك نافاهج وز اذاناك ةأرلاىلو نال ةوكلذ نعهللا مهاهنفاهنود اهقاد_صذخأهعا جدز

 اهرهم نماهيطءيالو ريعب ىلعهيلاا هواجابي رغاهجوز ناكناواريثك الواليلقالاهرهم نماهطعب ةريشعلا

 اذه ىطعيءاسنلا ءايل ادن اكحب رضحلالاقوهلهأ ىلإ قالا اوءفدي نأ .هىمأ وكلذ نعمل مهاهنق كلذ ريغ

 ىرهملاةيمستب ,هيماو كلذ نعهللا هاهنف راةشااوهاذهوامهتب رهمالوهتخارخالاهيطعب نآ ىلعءدخأ

 هتنب الجرلاج وزب نأراغشلاو دقعلا فراغشلا نع ىهن لس .وهيلعهللا لص ى نا! نأ .ع نبا نع (ق) دقعلا

 نالنب رثك الالوقوهو حصأ اذهو جاوز الل باطلا ليةوقادصاممندب سداوءتنبا لجرلا هجوزب نأ ىلع
 اهداوروهملات اقدصلاو قادصلا مهماسن ناينابىلاعتهننا مه ىهأ جا اوزالامه و نيكانلا عم لبقاوف باطاخلا

 سفن بيط نع ىنعيةإ < ل ةرةيهوةيطغليقو:امسمةضي .فىتعي (ةلحت) لادلا مضوداصلا تفي ةقدص

 ىبجالهناثيح نمةلحن قاد ىلا ىمسو ةبطا نم صخأىهو عربتلا ليب_س ىلءةيطعلاةاحنلا لصأو

 درا خأ ملسو ءيلعةنلا ىلص هناا لوسر لاق لاق ماع نب ةبقع نع( ق) ىلام ضوع نود متمباريغلباقم

 جاوزاللىنعي (لا) تاجوزتملاءاسنلا ىنعي ( نبط ناف) ىلاعتةلوقو ج ورفلاهب مللحتس ااماهباوفوتن ا
 اهقادص عيجاهج وز أر لا ثيهوولاهمال ضيعيتللال سنجل نايبلا نه نمو قادصلا نم ىنعب (هنم ئث نع)

 5ك كلذ نيهوف نيعملا قادصلا كلذ نم ئث نع نهسوفن تباط ناف ىندملاوزييعلا لع بصن (اسفن) زاج

 هانعمو د_-اوهظفاليقو سفنلا دو كل ذلفارنسفم سة نلا تجرؤ ناوءاكصأ ىلا سوفنلا نه لعفل|لقنف
 هصغنيالىذلا غاسملا بيطلاءىنطا ل_.قواغئاسابيط ىنعي ( اي صائينه ) كل هنبهوام ىنعي (هواكف) مجلا
 هلوق جه هيفىإوال قحالو هكلماهئاواهقادصةأ ارملاةيهةحابا ىلع ليلدةنالا فوةيقاءلاد وماء ىرملاو ئث

 نألاجرلاهننا ىهنءاسنلا .هليقف مه نمءاهفسلاءالؤه ىفاوفلتخا (؟لاومأءاهغسلا اوتؤتالو) ىلاعت

 هيغسلا كدلو طعتاللوقي ةداخدالوالامهليقوتاهمأوأتانب وأاجاوزأ نك ءاوس مطاو.أ ءاسنلا اوني
 ىذلا كلاب ىلادم_هنال سايعن.!لاقهيةسلا كنب او كت أسمها ليقو كيياعم دسفيف كما .ةوهىذل! كلام

 نيبامىلار ظنت ثكياع نومومت, نيذذلا,هاونوكيف كنباو كنتأ ىماهيطعتف ةثيعم كا هلءجوةئلا كلوخ
 نالجرلال_ءاذاى لكلا لاقو ممن ومو مهقز رف مويلعقفنت ىذلا تنأ نكوهحلصأو كلام كسمأ مهسدبأ
 نب ديءسلاقود دسفيفهلام ىلعامهنما داو طاسي نآهل ىجيني ال دسفمهيؤس دلو ناو دسفم ةهيغس هن ]سما

 ءايلوالا ىلا لاملا فاضأا ناو غلبي ىت>هنم هيلع قفن ومايا هتؤناللوقي كد_:عنوكي مقيا|لاموه ريبج
 ةبوين دلارومالا فل قعلا ناصةنل سفنلا ةفخ ف لمعت ساو ةفحلا هفسلا ل_صأواهورب دمواهماوق مهنال
 | هلامهيلا مف دين أ هيل اوازوحالف«::دفادسغءوهلامفارذبم نوكىذلاو هر ا قكسملا ه.ةلاو ةينيدلاو
 ناصقنو م طوقعةفحل ءاهف_ساومسامئاوءالؤط مذةفصوه سب! ةبآلاهذ هى روك ذلاهفسلانا ليقو
 ملاوءاق حلا عضومب لاهجلا ىنميءاهلا اونؤتالو ىلا عتهلوقفلاملا ظفح مايقلا نعمهفعضو مهزبيت
 مقتنأنكو مهشياعم ماوقوسانلا ماوقوهلاملالوقي ميثياعم ماوق ىنعي (امايقكلهللا لعجىىتاا)

 كلها

 ءامسلاءاميدب رسشيلفالسعاهم رتشبل مئاهقا دض نم مهارد ةثالث هنأ ىمالأسيلف ايش 5 د> أ ىكتشا اذا هنعهنلا ىضر ىلع نعونوقابلاامسز مو

 اهريمتواهحالصا ىلعمهةردقالو ىنبنيالامفاهنوقفني نبذلا.طاومأ نير ذبملا (ءاهغسلااوتؤتالو)اكرابموءافثوامي ىمواثينه هلدنلا عمجيف
 ماوق أ (امايق كل هللا لعج ىتلالاهنوكسمي واهنولي مهنال(مكلاومأ) هلوقب ءاهغسلالاومأ ءايلوالا ىلا فاض ا وءايلو الل باطخل اواهبف فرصنتلاو

 ناكو اهلبقامراس<تالءاي واولا تاعف ماوق مايق لص أ واذا :عىنءباذو  ءاجاكيناش و عفاناما رة ىنعبامق كدالوأو كل هالاش اعمو كنادبإل



 ةون عب رأنبب عمجنأر مداروجيمهلعلا لاق ىذمرتلا بح اب را نيتي نالوا

 كلذو كالموىلو نا باطخ هنالءاماءلارثك أل وقوهو نيت سما نءرثك أمكن.نأ د يعالزوجالورئاح
 لدي مولع راب جوزتب نأ دبعللزوجةعيب روهنع نشراورلا ىد> ١ ىف كلام لاقو دي. علا نودرارحالل

 اولدءتالا متفخ نافهلوقوهرةبآلارخكك<يلعل دب رار دبع ةبآلادذه ناب ىفاشلا ب .احأو ةبآلاهذهم

 ديبعلا نودرارحالاةِب الاكحن مدارملا نا كلذب تيثف أ ي_ث كاعالدبعلاو كنا أت كتل اموأةد>اوف
 (ةدحاوف) عب رالاج جاوزالا نيب ىنعي اول دعتالأ) مملع ناف لقو محبس ناف ىنعي( متفخ ناف) ىلاهتهلوقو

 قوقحلا نم نهيف مزليالهنالىرارسلان نءمكلمامو نعي( (مناعأ 'تكلماموأ) ةد>اواو> كتاف ىنعي

 فد اولومتالز نم برام (اومتالأ) برق ا ىأ(ىدأ كلذ ( نط مسقالورئار حلا ىف مزانأم لم

 لصأ نال نب رسسفملارثك الوةوهواوروجتالواوا مال ىأ اولوعتالن ًاىنعموهيلع مالكلاةلالدل ن ءرمهظفا
 اذاضئارفلالوعهنمو مكياءهّللا ضرفاماو زواالهانعم ل يةولاماذا نازيملا لاع لاقي ل يملا لوعلا

 دق ركلايع .رثكمال ناهانعم ىلاعتهنلا هجر ىفاشلالاقواواضت الن أى دأ كلذ هانعم ليقواهماهس تزواج

 اذاةلاعا ليعي ل-جرلا لاعأ لايعلاةرثك نملا قيام !لاةفبرعلاةغلب ةطاحادل سيل نم ىفاشلا ىلعر كن أ

 ىلعر كن أ نمةلاقملاهذهلاقا ءاودحأ هيلعهقفاون لوهبدرفناهنالىفاشلا اطخ نماذهولاقهلا عرشك

 دب ز نب نجرلادبع نع ةغالا بي ذهن هبادك ىفىرهزالاىوردقف برعلا ةغابهل معريغن .هاطخو ىفاشلا

 لاعورقتفااذا لجرلالاعلاق ىناسكلا نعىرهزالا ىورووك-!ايعرثكست :الىأ اواوعتالأهلوق ىف لسأ نبا

 لوق ىؤةباذ_هو ىرهزالالاقهلا ,عرثك اذالوه؛لاعلوقب نمءاحصفلابرعلا نمولاقهلايعرثك اذا

 حيصف ىب رعهنالةخءسفن ىفاشلا لوقوهطبضو هظفحامالا بر علا نع كحال ىئاسكلا نال ىعفاشلا

 تاغل نم هظفح الامر اكن |ىلا لهب نأ ىرمض حلل ىنيني الو لاقايف تبئتي لو لع هأط خو هيلع ضرتءا ىذلاو
 ركب ىب أى عدروهريسفت نمعضوملااذهىف ىزارلا نب دلار ف: مامالا طسب :ىرهزالا مالكرخآ اذهبرعلا

 ىفاشلا ناكل اق متاح ىبأ نعىوغبلا ىكحوةفرءملاةاةوةوابغلاةرثك نعالاردصإال نعطلالاقمث ىزارلا

 هل وءاتلا مضي اولي هتالأ فرصم نب ة>لطأر قو ربج ةا ىهلاّةب وةغل )ءلوانم برعلا ناسلب معأ

 اذالجرلا ناك اص وب لاقءايلوالل باطخاذهةعاجو ىاكلا لاق (نيتاقدصءاسنلااوت آو) ىعفاشال

 هيلعوفمولاولدعلا فرمعلاتعنمامناوتاركش (عابروثالثو ىنثم) تكردأ ىأةّرعلا تباطلاقي تاغلابلا نماوحكتن اف ىاتيلا
 اذهتادودعمم<لتابيطلاوحكناف  (#مع#مم) هريدق:باطاموأءاسنلا نءلاملا ىلع بصنلا نهلجوهن ويس مالك د

 ك0 نا.ةروسلاهذهىف يخةنآلاكاريخاوربصتن ا ركنمتنعا ىشخ نا كلذ اوق ىلا حك نأالوط
 ّ كا انلل قلطأ ىذلا (عاب روثالثوىنثم) ىلاعتهلوقو بودنمالو بجاوب سياهنا بعل دب كلذو هل ءذ نمريخ حاكنلا كر

 نيتنثانيب عمجم نأعبلا | واولاو فدولاولدعلان ا أه يف عمتجا هنال فر صنمريغوهواعب راغب راو اثالثاث الو نينثا نينثاه انعم

 ىعمافعب ر ًاناتدانرا هنأت دافأراولا نا ليقووأةلزنع واولا ن وكن نأز اج ق.نلاو او ةلزنع وأ تناك ال هناللهغلا| ذه ىفوأىنعع
 كد نر ناو ناةنئاف نيتنثا حاكن ىلءر دق ناف هلاح بسك ما سقالاد ذه نمامسقهسفنلر ات نأدج لكلزو

 عيمجلل باطلا تلق عابرو ديزي نأدح الزوجحالدبا ىلعةمالاثعجآواددع مضر نال عراقي رار« نانا

 1 نمدح ا اهيف هكراشيال ىتلا ملسوهيلعةنلا ىلصةللا لوس رصئاصخ نم عإ ر أىلعةدايزلاناوةو عب رأىلع

 دا ارأام عججلادب رك انلك ثرحلا نب سبقوأ سيق نبثرحلا نع ىورام مارحاهن وة اجريغعب زأ ىلعةدايزلا نا ىلع لديوةمالا
 جمل قاطأ ىدلاددعلا نم هجرخأأاعب رأن ينمرتخالاقف مسوهيلعةثلا ىلصةتلالوسرل كلذ ترك ذفةوسن نامت ىدنعو تماسأ لاق
 نك هنلاكوسرو ساقه عم نال ةياهاجلا فةوسنرسشء هلو لسأ !ىقثلاةءاسن ناليغنأر رع نبا ع نءدوادوبأ

 مهردفاًأوهولاملا اذه

 ةثالثو ني_-رد ني#رد

 قلو ةطعدر اةنعب راو هلل
 ء جو ىنعمهل نكي /تدرفأ

 عجلازب وح ىلع لدتلواولاب
 اهناكمواب ءججولو قرفلا نيب

 ناف) زبوجتلا نعم بهذا
 هذه نيب (اولدعتالأ فخ

 (ةدحاوف) دادعالا

 ةدحاواوراتخافوأاومْزا !اف

 )كت امبأ تكلمام دأ)

 ةرخلا نيب ريسلا ف ىوس

 نمءامالا نيب وةدحاولا

 ةراشا (كلذ) رص ريغ
 ةدنحاولا راثخأ لا

 (اولوعتالأ دأ) ىرسسنلاو

 الواول_ىالنأ نم برأ

 نازيملالاعلاةب اورو

 مك احلا لاعو لاماذاالوع

 ىكح وراحاذا همكح ىف

 هناهنلاهجر ىفاشلا نع
 رثكنال نأاولوعنالنأرسسف

 ل ا ا ا ا

 قفنأ 0 ل ا تايم ا 00

 7 اة دسءانلاوت ولا و) تايانكملاةقب رطةملكملاوذهريضت ىف كلس ناك اواوعن ىلا اوأمعت هي 8-5 شيلان اسلام



 مئائيلا لاومأ ل ازئخاوهو ثيبحلا يمال اول دبنسنالو أ ؟لاموهولالحلابىئانيلالاموهو مارحلا ول دبث الو (بيلعلاب ثيرحلااولدبننالو)

 ىلا مطاومأ اواك ًأتالو)
 ةقاعتم ىلا (كلاومأ

 عضوم ىفوهو فو ذحمب
 لإ فاشن ا لالا

 الوىنمملاو مكحلاومأ

 قافنالا ىفاهملا اهومضت

 ملاومأ نيباوقرفتالىتح
 الامي ةالابمةلق مهلا اومأو

 هني ةبوستو كل لح
 نا (هنا) لالا نيب و

 ابوح ناك ) اهلك أ
 ناو) امل اينذ (ارييك

 ىأ (اواط_قتالأ مخ
 لدعىأ ط_سقأاولدعنال

 ثانالا لاقي (ىاتيلا ف)

 روك ذال لاقباكى اتيلا

 ةميلدإ عجوشو
 .تب عمم ماتيأامأو
 (م<لباطاماوحكناف)

 (ءاسنلا نم) مل لحام

 هللا موحام نسهنم نال

 مرحتلا ةلآ ىف ىناللاك
 ىلا كاع دال

 نمتافص ىفع ىجبامن ال

 تابيطلا لق هناكف لقعي
 ثانالا نالو ءاسنلا نم

 ىر# ند رج ءالقعلا نم

 ىلاءتهلوقهنموءالقعلاريغ

 ١ وناك ل يق كنامب أت كلماموأ

 انزلا نم نو جرحئشيال
 ةبالو نم نوجرحت و

 مكقخنا ليقف ىئاتيلا
 اوفافنىاتيلاق-قروملا

 ل! لحام اوحكتنافائزلا
 نمراثكّسالا نم نوجر ح::ءالوىاتيلا لاومأى ةءالولا نم نوجر حش اوناكوأتامرح ا لو>او:وخنالوءاسنلا نم

 لاه ءالا ىنعي لوكشااهثموزب زءربغ لاعفتسالا ىنعع لعفت'اواهغع 2”:

 ةقفن نمهيلانوجاتحامراغصااىئاتيلا اون آودانعمليقودشرلا ققحتو غوابلادعب مطاومأ ىئاتيلا اونو

 غولبلا دعبالا ميتيلا ىلالاملا عفدزوجالهنال نوغاابلا ىاتيلابدارا اذا حيحمااوهلوالا لوقلاو دو
 لالحلا ؟<يلع مارحوهىذلا ثيبخلا ىنعي (بيطااب ثيبخلا)ا وادب نال ادىأ (اولدبنتالو) دشرلا قةحتو
 يم'تيلاءايلوأناكىدسلاو ىرهزلاو ىمخنلاو بيسملا نيديعسلا ةف ليدبتلاا ذهىفاوفاتخاوككلاومأ ن٠

 لهي وةنيمسلاةاشلاذخأي مهدح ناك امب رفءىدرلا هناكمنول_عجيو ميتيلا لام نمديجلا نوذخأ»
 مهليدبت كلذف مهردب مهردوةاشب ةاشلوقي وفي زلاهناكم ل_هجي وديجلا مهردلا حاب دول طا يماكم

 هذخ أ وهامناوةقيقحلادباب سيلهنا ليقو كلذب هل عال ريغصوهو ميتيلا لام ىف حي رلاوءاطع لاقو هنعاوهنف

 نمرباك الاثاريلاذ_خأ, ناك امناوراةصلاوءاسنا!نوثروبالاوناك ةيلهاجلا لهأناكلذو اك-اهتسم

 (مكلاومأ ىلا مهاومأ ولك أتالو) كلذ نءاومنف مطاومأ لك أ نعاضوع متيلا لام لك اوه ليقو لاجرلا
 لك نعى من ىلاعتهنلان | اعاو قافنالا فلا ومأ ى ا هطاومأ اومضنالوءانعمل.يقوك<لاومأ عم ىنعي
 (اريبك ابو ناكهنا)دوصقملا ظعم هناللك الاركذا او لالل ةك-اهل|تافرصتتلا عيج هب دارأو ميتيلا لام
 قاوطسقتالأمتفخناو) لجوزءهلوق ف مثالا بوحلاو مظعمثا ق-ريغ نم ميلا لام لك أنا ىنعي
 بئارغلا نم نهريغاوحك_:اف نهوهحكناذا نييفاول دعتال ن أى اتيلاءايلوأإبمتذخ ناو ىنعي (ىئاتيلا

 اوحكتنافىايتلا فاوطسقتالأ مفخ ناوىلاءتهلوق نعاهنءىلاعت هللا ىذر ةشئاعل ا سهناةورعنع (ف)
 اهياورتع ىف نوكتةمتيلا هذه ىتخأ نباايلاق مم_:اميأتككماموأ هلوقىلا ءاسنلا نم مك باطام
 قادصاا لاك ىف نطاوطسقي نأ الا نهحاكذ نعاوهنفاهق ادص ص قتني نأدي رب وا طامواطاج ىف بغريف
 كلذدعب سو هيلع هللا لصٌتلا لوسر سانلا ىتفتسافاهنعهنلا ىضر ةشئاعتلاف نحاوس نم حاكنب او ىعأو
 ةمييلا نا ةبآلاهذه ىف هطهنلا نيف نهوح كنت نأن وبغروىلاءاسنلا ف كنوتفتسيو لجوزعهللا لزناق
 ةب وغيمتناكناوقادصلال اك ١ىناهتتسباهوقحلب ملواهحاكن ىفاوبغرلامو لاج تاذتناك اذا
 مط سيلف اهنعنورغرب نيحاهنوكرتب اك ف لاقءاسنلا نماهري_غاوسٌملاواهوكرت لاجل و لاملاةلق ىفاهنع
 لجرلا ناك لا لاقو قادصاا نمىفوالااهةحاهوطعي واطاوطسقي نأ الااهيفاومغراذ ااهوحك-» نأ

 ةيهارك هبكتال ىهواطاملجالاهجوزتيفاهحاكن هل ل< نه نيمفو ماي الاهدنع ن وكن ةني ملا لهأ نم

 مهيلع كلذ هللا باعفاهئريف تومت نأ ىلا اهب صب رتب واهتبكءىبسب مئاطام ىف هكراشبف سي رغلخ دينا
 ءاسنلا نهرمشعلا جوزة شي رق نم لجرلا ناكس ابعنب | نعهتياورىفةم .ركعلاقوةبالاه ذ_هلزنأو

 عب رأىلعاودي زئال مط ليقف هقفن افهرح ىف ىذلا هتميقي ل امىلا لام هئاسن نم نمام دعمر اصاذافرثك ًاوأ

 ءاسنلا ف نوصخرت_. و ىئاتيلالاو٠أ نءنوجرحتياوناك لقوى ايلا لامذخأىلا مكجوحال ىتح
 .مطاومأىاتيلااوت اوىاتيلا لاومأ ىف ىلاعنهنلالزن ا هافاول دعيلا ب رواولد_عامب رفاؤاشام نوجوزتيذ

 ىاوفاخ كل ذكف ىئاتيلا فاوطفقتالن أ متفخ كف لوقي ىاتيلا فاوطسقنالأ متفخ ناوةبآلاهذ_هلزنأ
 ىئاتيلاك فعضلا ىفءاسنلانال نهقحمايقلا بك امررثك أ اوجوزتتالف نيبفاول دعتالن أءاسنلا
 ىلاعتلاقتف عب رأح اكن ىف ىلا عتهننا|صخر مثىد_لاو كاحضااوةداتقو ريبج نب ديعس لوقا ذهو

 بوجو ىلع ةبآلا «ذهبةب رهاظلا تل دساوءاسنلا نم كل لحام ىنعي (ءاسنلا نم ككل باطاماوحكناف)
 | نايبوهامتا اوحكتافىلاءتهلوق نابهنع تيجو بوجوال ىمالاو يمأ اوحكتن افهلوق نالاولاق حاكنلا
 ظ مكنم عطتسول نموهلوقب بجاوب سيل حاكنلا نأ ن ايب ىف ىفاشلا كلو حاكسنلا ىفد دعلا ن.لحيامل

 الوط
 001 11 1 2 و مقفل 1 ٠ كئفاذه برص اذا للقهناكفنرتك اذا ريش مق رولا نا ممءاسنلا



 مهةاخ ةيفيكل ليصفتو ناد ىف هةفصباهفصوذثانالاورو 8 لا فهو سنالا سنج ىعوت امهنم ثب وىا ةريثك (ءاسنواريثك الجر) ٠

 ثب وءاو مكمأاهنم قلخو مدآس ذت نم مكفلخ ىنعماو لسو هيل عهنلا ىلصةهنلا لو سر ميلا ثعب نيدذلل سانلااهمأاءىف باطل اوك _ةلخ ىلعوأ اهنا.
 فيكفاهيلاوعديا ىوقتلاب مالا بيةعءاحينا مظنلاةلاؤجهيضتقتىذلا تاق ناف ريصصحتا|ةتثافلا مالا نمهريغءاسنواريثك الاجر امهم

 ارداق ناكهوحن ىلعر دق نمو ةميظعلاةردقلا ىلع ل دي ام كلذ نال تاقاهيلاا.بعاددرك ذ ىذلا ليصفنلا ىلءةدحاو سفن نهمهاباهةلخ ناك ظ

 )28١( هيفرظنلافراجفااورافكسلا باقعتارودقم ا نَموءىث لكىلع

 هيبتلاك اذهو لك أومن ألاجرلا لاح نالءاسنلا نود ةرثكلابلاجرلا فصوامنا (ءاسنو اريثك الاجر)
 نولءاست ىذلاهللا اوقتا 9 لوجن اوءافتخالاءاسألا لاح وراهتشالاور ,ووظلا لاج .رلالاح قثاللا نا ىلع

 كيلعفاحاوهللاب كلأسأ كال اوقكوههللابلؤاستلاو قس ةينا لأ هنار ديك ًاتالى وسالت

 رسكب ىرقواهوعطقتنأ ماحرالا اوقتاودانعمو ميلا حتفب ىرق (ماحرالا) هللاب كيلا عفشتس ساو للاب

 كلذاواوقي نأ مهتداع نم ناك ب رعلا نال .-رلاب و هللا, كنت دشانو محرلاب و هتداب كتاآس كلوق كو هف ميملا
 نالةحرلا نم قتشموهليقوةدحاو محر نماوجرخ مهتالةبارقللم >رلا مساريعتساائاوةبار ملا محرلاو

 لدي واهعطق نع ىمهنلاو م>رلا ق> م تست ىلع للدم الا فو نصب ىلع: يضمي فطعي ونوجارت, ةبارقلا

 ةقلعم م>رلا ملسو هيلع هللا ىلص لنا لوسر لاق ت ]اق هشئاع نع (ق) كلذ :راولا ثيداحالااضيب ا كلذ ىلع

 لاق مسهيلعهللا لص ننال وسر نأ سنأ نء(ق) هللا هعطق ىن :ءطق نمو هللا هإصو ىناصو ن لوقت شرعلاب

 نء(ق)هجأ ف هلرخؤي ىأد رثأ ىف سني هلوقدجر لص لفهرثأ ىفأسني وهقزر نه هيلع طسن» نأ هريس نم
 م>ر عطاق ىن عب هنن اور ,ىنايفسلاق طاق ةنجلا لخ ديال لاف زيوديلعشنلا ل ةقا وسر ريبج

 ةقلعم م>رلالاق سايعنب ان ءوه_طعاف محرلاب كلأس نمو+_طعاف هللا كلاس نملاق نسحلا نعءو

 ىنعي م هللانا) هنعتبجتحا عطاقتاااهاتأ اذاو هتملكو هب تشب لص اولااهاتأ اذاف شرعلاب

 وه ليقو لاخ هياع ل-خ دب و صقتن هقحلل يف قا امج لفغب ال ىذل اوه ىلاعت هللا ةفص ىف بيقرلاو اظفاح

 ناك اذاو خا ورسسلا لعب هناابيقر وكيل - ناك هللا نا هلوقب نيبف هقلخ سعأ نم خيش هنع بيخب.ال ىذلا ظفاحلا
 نافطغ ن٠ لجر ىف تازن (م طاومأىاتيلا اون آو) لجوز ءهلوفق قت وفا نإب ريدجوهف كلذك

 ىلص ىنلا ىلاعفارتف هم هعنفهل ىذلا لامملا بلط مييلا ,اماقد رح ىف ناكميتيهل أ نبالريثك لامدعم ناك

 ريبكشلا توا نو هللايذ وعن لوسرل انك هتلاانعط لاق عل اهعمساماف ةيآلا هذه تازنف مل سو هيلعهللا

 هتنح ىنعيهرادل < هنافا كه هب رطب وهسفل مش :قو نم لسوهيلعةنلا لس ىلا لاقت هلم مخ كا

 فيكا اولاقفرزولا قا درج الا تنل لش اع ها لص ىلا لاكت لاح هللا لمبس ىف هقفن ًاهلامىصلا ضبقاماف

 ءايلواللاوت اوىلاعتهلوق ىفباطخل ا وهيب أ ىلع زرولا قومالغال رجالات يثلاقرزولا ورجالات يث

 اهدارفنالةميتيلاةردلاهنمودارفنالا هللا يلا أتامىذلا ىصلاوهو مي عج ىئاتيلاوءايصوالاو

 مينيلا مما صتخا فرعلا ىف نكللءابآلا نعدارفنالا ىنعمءاقبل ةغاريبكلاوريغصاا ىلع عقي ميتيلا مساو

 سايعنا لٌكسو ميتيلا مسا هنعلاز هريغ نعهسفنب ىنغتس راصو ىلا غلب اذاف لاجرلا غلبم غلبي مل نع

 ىضتقم ىلع غولبلا دعب ىئاتي مهامسامناو دشرلاهنم سنوأ اذالاق متيلا مسا هع عطقشيىت ميقيلا نع

 ىنااواوغلبي ل نيذلاراغصلا ىئاتتلابدارملا ليقو غولبلاب منع لاز دق ناكن او متيلابمه دهءبرقلوأ ةغالا

 ىثحع و هيلعرداقلا قش ناىلاىدؤبي

 ةمعنلا ىلع دب هنالوهباقع

 نامهقف مهيلع ةغباسلا

 هيلعلاق اهئارفك ىفدوقتي

 ةبالالوز د_:ءمال_سلا

 ل-جرلا نم ةأرملاتقلخ

 قل را فايل
 ىف همهف بارتلا نملجرلا
 ىذلا هللا اوقتاوإ بارتلا

 لصالاو (هب نولءاست
 ىعاتلا تمتد أف نولءاسنت
 ائيساطا ديادعب نيسلا

 ناضانلا ماء كر
 فيفضلاب هب نولءاست سدهلل

 ءانلا فدل لعق رك
 عامجالالاقثتسا ةيناثلا
 مضل لأسي ىأ نءءاتلا

 هلل, لوقيف محرلاب وةتااضعب
 ليبس ىلعا ذك لعفا م>رلاب و

 (ماحرالاو) فاطعتسالا
 فوطعم هنا ىلعبصنلاب
 ىأ ىلاعت هللا مسا ىلع

 اهوعطقت نا ماحرالا اوقتاو

 رورجم اوراجا عضوم ىلعوأ

 ديزب تررم كلوةك

 فطع ىلع ةزجر لاب وأر معو

 فيعضوهوريمشلا ىلعرهاظلا
 همساكر يمضاا نال لصتلا

 5 1 و و ص سس 200303
 (مطاومأ ىئاتنلا اون اد املاعوأ اظفاح (ابيقر ك<يلع ناكهتلا نا ) ةملكلا ضعب ىلع فاطعلا هبشاف داو ءىةكرور ل اوراجلاو لصتم ا

 تاهمالا لبق 5 نم *متاهبا!ىفوعإبالا لبق ن«ىسادالا ىف ميلا ليقو ةميقيلاةردلا هنمودارغن الا متيلاو مهن داو درفناف مهؤاب ؟تنام ن نبذلا ىنعي

 اونغتسااذافلاجرل |غلبماوغلبي نا لبق هباومسإ ناباذ دقهنا الاءابالا ٠ نءدارفلال سيتا عار تقلا نامسالا اذهق حو

 راغصلا ماكح أ هياعرجت ل لةحا اذادنا ىنعي ةغلال عب رس ميلعن محلا دعب ميال مالسلاياعهلوقو منع مسالا اذه لازموملع ماقو لفاكن ع مهسشإب ْ

 دح نع مهيأ أم طاومأ مف درت ؤيالناىلاةراشا<- .ةورغةصااباو خاب ادا مهدهع ب رقل ىئاتي مهامسو غوأبلا دعب م طاومأىاتيلا اون او ىنعملاو

 راغصلاوىناتيلا مسامهنعلوزي نا لبقاهوتؤيناو دشرلا مهنم سنوأن !غولبلا



 ىفءءاعذوفنل(باسحلاعي رسةهانا)
 نتمنا سحر ملا هدم
 عزملا ىن ةورككملا لع

 ىلا ءادعأ (اورباصو)

 ريصا| ىف مهوبلاغىاداهجلا

 اونوكتال ب رح ا دثادش ىلع

 انايثو مهنماربص لقأ

 ف اوميقأو (اوطبارد)

 اهيف جليخ نيطبارروغنلا
 وزغال ني دعّتسم نب دصرتم
 مكاما هللا اوقئاو)
 ءاقيلا حالفلا (نوحلفت

 صالخلا دع بو.خلا عم

 بييغتل لعلوهوركملا نع

 ىل-ء اولكتالثلل "املا
 لاسعالا دقت نعلامألا

 ىتبحم قاوربصا ليقو
 اوظباروىتمعن ىفاورباصو

 ىتب رقب نورفظن نوحلفت
 سو هيلعفللا ىلص ىناالاق

 ةرقبلا نيوارهزلا اؤرقا

 امهناف نارمعل ؟ةروسو
 امهناك ةمايقلا موب نايبأب

 دانا ام غوأناّمامغ

 فاودريط نمناقرف
 هللاوا هوماص أ نعناحاحن

 عجرملا هيلاوباوصالعا
 (ءاسنلاةروس) بت املاو
 ةثام اهتانآ ةنيدملابتازن
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 مدآىنباب (سانلااهسأاب)

 مفلخ ىذلا كب راوقنا)
 معرف 00

 سفنوهو دحاول ادأن

 اهنمنولخو) 5 امدآ

 نم مبعش ىنعملاواهجوزاهنم قلخواهأ شن |ةدحاو سفن نم لق هناكفو ذحم ىل ءفوطعم (اهجوز

 < ماع ىلاعت هنا ىنعي (باسحلاعي رسللا نأ )ةهايقلا مول م يلا وب هلل دنع

 | ءاو-ومدآن مرهظأورسشن ىنعب(امهنم ب وال اهاياهلوخ د د_عب ةنيلا ف تقلخ امنا سابع نب او دوعسم نبا

 هللاىضر ديدجلالاق هفيلاكنو نيدلا ىلع(اوربصا اونمآنيدلااسأاب) “مثلك (م٠1)

 ىثهيلع ىنالتامولعملا عيمج

 اونمآ نبذلااهمأ) ىلاعت هلوق ف با حلا مسي رمس هنالوإ عر دق ىلعدح ل كىزاجيف هدابعلا_هعأ نم

 هيضتقيالا ع سفنلا سبحربصلا لص واهريغالوةدشلهوعدنالو هياع مم ىذلا كدي.د ىل >ىنعي (اوربصا

 ىوكسشلا كرت ماسقأ ةثالث ىلع ريصلاءاكك ا ضعب لاق ىناء!| نم عاون أهتحت ماع ظفاربصلاو لقعالو عرش
 ىل ل يفوض ارفااءادأىل-ل_قوهللاةعاط ىلءاوربصاةبآلا ىنعمىف ليقداضرلا قدصوءاضت!!لوبقو

 اوربصال يقو داهجلا ىلاوربصا ل..ةوءالبلا ىلع اوربصا ل يقو هللا مأ ىلءاوربسه!ل.ةونآرقلاةوالن

 د 5 0 لك ا 5 ىلع

 9 وب 0 ا او طبايصدءارو ل رغشب مقم لكل ليق# ا 0

 اهيلعامو ايندلا نهريخةللا ل يبس ىف موب طاب رلاق سوهيلع هللا ىلههللالوسر ن ادعس نلهس نع(ق)
 ن.ريخ ةودغااوأ هللا ل يدس ىف د,علااه>ورب ة>ورل'واهما ءامواين دلا نمريخ ةنإلا نم كدحأ طوس عضومو

 | طاب روق 0 م ا انندلا

 وزغ لو هباعلا لص لا نمزاف ن 00 ؟لاقةالملا دعب ةالصا راظنت 0

 لاقلاقةريرهىفأن ء ىوراملب وأتلا ١ ده دع ىلءلدب ودال- ىلا فلخ الصلا اراظتتاهنكلوهيف طبارب

 لاقةللالوسر ا, ىلب اولا تاجر دلاهب عفري واياطخلااهب هللا وحج ام ىلع كل دأ الأ و هيلعةنلا ىلص اننا لوسر

 طابرلا <لذف طاب رلا كل ذفةالصاا دعب ةالصااراظن اودحاسملاىلااطحلاةرثكوهراكملا ىلءءوضولا غارسا
 ىنيامفهللا اوقتاو لجو ز عهللالوقي ىظرقلا بعكن دم لاق(ن روحافنكلعاهللا اوقتاو) لسمهجرخأ

 ىلءاوربصا اونما ءآ نيذلااهم أي ةبآلاه ذه ىتعم ف ىتاعملالهألاقو تومي ميقلاذاا دغنوحلفت "لعل - و

 ليقوىاقلب نو>لفت ملعل ىئاو-ةبحماوقتاو فا دعاة ده اج ىلءاوطب ارو ىئامعن ىلعاورباصو'الب
 متاعلءامسلاو ضرال هلا اوقتاوءادعالارادىفا اوطباروءارضااوءاسأبلا ىلءاورب اصوءامعنلا ىلع اور

 ةماقتسالاو تابثلا,لانقلا دنعاورباصو ةمالسل !ءاجراهنحواين دلا ىلع او ربصا ليقوءاقباارادىف نودلفت

 هتلاوةماركلاراد فاد _غنودلفت م<لع!ةمادالاكبقع.اماوقتا اوةماوللا سفنلاة دهاجم ىلعاوطب ارو
 هيث دم ىهوءاسنلاة رو مريسفن ب هباتكر رارسأو هدارمب ل ا

 افرح نونالثو فرح ا نر راوسجو فالك ١ ةثالثوةنان وع .سو سجوةثام ىهو

 ميحرلا نجرلاهلنا مس الع

 9 زر رذحاىأ( مكب راوقنا) مدآ ىن ايدل اوقكويف ةفاك- ال باطخ (سانلااهمأاي) لجوز ع هلوق ُ

 سفن ن .كفلخىذلا) ىلاعتلاققةرد قلا لاكي هسفن فصومثهنع م اهنوأهب ع يمأابف هوفلاحنا

 ناكن او سفنلا ظفا ىلفصولا ثنا ءاو مالسلا هيلعرشبلاوبأ مداوهو دحاو لصأن + ىنعل (ةدحاو

 لاهككلا كلاذةفيلختنأو + ىرخأهتدلوةفيلخ كوبأ مهضعب لاقاكوهفرك ذلاهندارملا

 لوقا لهنا نذر اوح ينسي (اهجوزاون نا )يلا ثبأتىرخأ دول ءاف

 هنمتقلخ اهمالاهفا 0 نكس تةاخت تااقتق'+اذا1لاقدأ ىماتلاقتنأ ل

 لاقوةةل!هلو>دلبق تقلخ قدس|نباو هووراي>الا نعك لاقفء ءاوح تقلخ تقو ىأىفاوفلتخاو

 الحر
 ءاوحو مدآن مرمشنو («نمثب و) هعالضأ نم علض نمءاو>اهجوز اهنم قا خو بارت نماهأ شن أدنى هو اهتفص» ذهةدحاو سفن



 ظ

 ىشب بطاح مهم دةءوموفلاهرالمنالو هريغدب :دارملاو مالسلاهيلغ ىئللوأ دحأ لكل باطخلاو( دالبلا فاور فكن بذلا بلقت كئر هبال)

 0 امةيلع نار 5 مطاحن رورغم ريغ اك ملسو هيلعهللا لص هللا لوسر نالو كك: رغبال لق هناك-ذ داعيج مهباطخ ماقم هباطخ موقيف

 (795) نبرفاكللارهظننوكنالفلوقك هاذا ى_عتبئوديلع
 ءاخرىفاوناك مهنا كلذ و نيكرسملا ف تل :(دالبلا ىفا اورفك نييذلا ل قت كنرغب ,ال) لجوزعهلوق مط

 دهجلا ىف نحنوريملا نم ىرئاوفةنلاءا دعأن ا نينمؤملا ضعب لاقف نومعنتي و نورجعتي شبعلا نم نيلو
 ىلصهنال ةمالا نمهريغدب دارملاو إسو هيلعةلا لس هلا لوسرل باطخا كن غيل ةبآلا هذه ىلاعن للا لزاف
 ضرالا ىف مهب رض ىن_عيدالبلا فاورفك نيرذلا باهت" عماسلااهمأ كن رغيال ىنعملاو طقرتغيمل سو هيلعهلا

 ةينافةغلب وىلبلق عامكالذىأ (لياقعاتم) بساكملاوحاب رالا باطوتاراجتلا دالبلا ىف مهفرسهتو

 هلوق هم ىهشارفلا سب وكأ (داهملا شب دماهج) ةرخآلا ىف مهريصم ىنعي ( مهاوام مث) ةإئازةمعنو

 نمهنعمهاهنام بانتجاو هناّض م عابتاو هتعاطن لمعلا نمدي مه يمأامف ( مهم راوقنا نيدذلا نكس ) ىلاعت
 همودق د:عف يضلل م هاملزتلاواباوثوءا ازج ىأ (الزئاهيف ني.دلاراهنالااهتحت نم ىرجت تانج مط هيصاعم

 مئادلا معنلاو ةماركلاوريذ ا نم ىنعي ( هللا دنعامو) هناسداو همركو هللا ىل_ذف نم ىنعي. ( هللا دنع ن*)

 باقتيامريخراربالا نيعيطملل هللااهدعأ ىلا ةمعنلاو لضفلا كلذ ىنعي ( رارباللريخ) عطقنيالىذلا

 هللالوسر تئجلاق باطخلا نب رمعنع (ى) لئازليلقهناف اهعاتمواين دلا معن نمرافكلا ءالؤههيف

 اهوشح مدأنمةداسوهسأر تحلو ىف هئديو هدب امريصح ىلعل هناوةب رشم قوهاذاف |سو هيلع هبا ىلص

 تاق كيك املاقف تيكبف هبنج فريصا ار ثأ تير ف ةقلعم بهأ هسأر دنعوروبصمظرقهياجر دنعو فيل
 ةرخآلا انلوايندلا مط نوك-: نأ ىضرتامأ اقف هللا لوسر تن أ و .يف .هامف ركيقو ىرسك نا هللا لوسراي
 نمؤي نم باتكللاٍله أ نمناو) لج وزءهلوق و ى العلا ب راشلا وةيلعلاو ةقر هاذي ريشملا ىراخسلا ظفل

 ب رعلايهائعمو ةمدح ا همساو ةشدخلا كلم ىئاجخلا ف تازن :سابعنب !لاق ( مهيلا لزت ًالموكيلا لزن امو للاب

 لاقفهيف تامىذلا مويلا ىف ملسو هيلعهنلا ىلص هللا لوسرل مالسلاهيلعلب ربجهاعن تاماملهنا كلذو ةيطع

 عيقبلا ىلا ج قش ىتاجلاكض رأرينب تام كل خأ ىلعاولصف وجر اهباصصال لسو هيل عننا ىلصةننالوسر
 لاقفهلرفغت_ساو تاريبكست عب رأريكوهياع ىل_هف ىئثاجنلارب رسرصبافةشبملا ضرأ ى لاهل فشكو
 ةيالاه ذه ىلاعت هللا لزنأف هند ىلع سدلو طقد رو قارصن ىدبع لع لدركا ؛اذهىلا اورظنا نوقفانملا

 ند ىلعاوناك مدرلا نم ةينافوةشحلان مني الثو نيثاونا ار لهأ نمال_جرنيعب رآىفتازن ليقو

 نيذلاهبادأو مدان ةئادع لاح زن ليقوهوقدصو هموت نا افمالسلاهيلع 8

 لاوحأرك ذا هناليوألوقلا اذه وباكلالهأ قوم عيج ف تاز از ليقو م .وهماعةللا ىلص ىنلاب او

 ىلا مهريص» ناو باتكلا لهأ نم نءآن٠ لاحرك ذرانلا ىلا «رص٠ناو باتكلال ها لاوخأو 0

 للاب نمؤد ناليكنالاوةاروتلا له ىراصنااودو هيلا ضعب ا !!لهأ نم ناوىلاعتلاقف ةنجلا
 1 ونآرقلاىن-«.نون..ؤالاهيأ مكيلالزنأ ام نمؤي و ىنعي مكيلال ازنأامو هللاةياادحوب رقي نه ىنعي

 ريغهل نيعضاوةمهنل نيهضاخ ىنعي (هللنيعشاخ )روب زلاو ليجنالاوةاروتلا لثمةلزنملابتكسلا نم ىنعي مهبلا

 ل ف نوط راي الىنعي (اليلقانم هللا تاب ”ابنورتشيال) نب ريك

 نملاةراشا( كئلوأ) دوهيلاءاسؤر نم مهريغهإعفياكاشرلا ولك " املاوةسايرلالجال لسوهيلعمللا ىلم

 رحذم خا باوثلاكلذةتناهواعهتلا مطامعأ باو مط ىنعي ( مهر دنع مهرجأ مط) باتكلا لهأ نمهتفص ذه

 لهأ نمناو) اوهساف مالسلا هيلع ىسيع نيد ىلءاوناكو مورلا نم ةيناثو ةشدحلا نم نينالثو نينثاو نار حت لهأ نم نيعبر أقوأباتكلا

 قام كرا ؛

 ىمملا

 طارصلا اندها ىمالا

 اونمآ نب ذلااهأاي ميقتسملا

 ربخ (ليلق عاتم) اونمآ
 ىف مهيلقت ىأ فوذحم ادنبم
 تاراو ليبلف عاتمدالبلا

 ميعن : نم مهتافام بنج ىفهتلق

 دسعأامين -ىفوأةرخآلا

 باوثلا نم نينمؤمالةلل
 ا ليلق هنادارأوأ

 ليلق لئاز لكوهئاضقنال

 سئب و هج مهاوأمم)
 هنالاو دهمامءاسو (داهملا

0 
 تان مط كرمشلا ن

 رابهنالااهتحن نم ىرسج

 لزنلا (الزناهيف نيدلاخ
 وهولزانلل ماقيام لزنلاو

 اهصصختتا تانج نملاح

 مط ىف ماللا لماعلاو ةفصأ

 هناك دك ٌومردصموهوا

 كنع نم)ءاطعوأاةزر ليق

 (هللا دنعامو)هلةفص (ةللا

 ربخ) متادلا ريثكسلا نم

 هيفيلقتيامم (راربالا
 لئازلا ليلقلا نهراجفلا
 هودي زي ديدشتلاب نكس
 ءاقبال ىا كاردةسالل

 نيذللكلذ نك مهعتعل
 مداس نب !ىف تازنواوقتا

 لهأىماسم نمهرسغو

 ف ءاودق رتظا

 مهرابكو مهرابحا نم لس نمل عفياك (اليلقانئ هللا تاب ابنورتشيال) عملا ىنعمىف نمؤي نمنال نمي لعاف نملاح( هنن نيعشاش)
 نبت ىم مهرجأ نوي كئلوأ هلوق فهدعواموهورجالا نم م صتخام ىأ (مهب ردنع مهرج أ مط كئلوأ) ني رتشمريغىأ لاح دعب لاحوهو ١



 عجضأل) أب لدم نوع سلا اى 01010 دورس رب سرك (ةللبلا تطال ةعارضلاو

 لمافلةفص نم .(جشم لماع لم
 مك-اكركذلا نم ىتنالاو
 نم حضعب وأ وأ مدآونب
 نيدلاو ةرصناا ىف ضعب

 تدب ةطرتعمزإ-هذهو

 لاحرلا عمءاسنلاةكرسشاهم

 نيلماعلاهدابعةللا دعوامف

 ىخكر قداصلا رفعج ند

 لاقف سصمأ هب زجح نم هنعةللا

 هللاهاحئأانب رت ايم سجس

 دارأام هاطعأو فاخام
 نيذلف) تايآلا أرقو
 زيصفتوهوأ ديم (اورجاه

 ىلع مهنم ل_ماعلا لمعل
 لاق هناك هل مظعتلا ليبس
 لام الا هذهاوا.عنيذلاف

 ىهو ة-ةئافلا ةينسلا

 نب رافمهناطوأ نءعةرجاهملا

 ثيحىلا مميدب هللاىلا
 ةرحهلاف ه-ياعنونماي

 تناك امنامزلارخا ىفةنئاك

 اوجرخاو)مالسالال اوأىف

 تاقم_معباقعلا عفد باطوهوانز :خالوهلو وق ىنعماةةلاح الن اقعلا عفدنا باوثلا لص> ىتموباوناا

 اذاوتاعاطال انقفواولاق مهن "اك هي_دعما لعف نعةم_صعلاو هعاطاا ىلع قيفوتلاب 1ط ةبآلا نم دوصقملا

 ينزل قنوكب نأ متحد رفا وحوب زا |قاستوب ؛واهلطببام لعف ن ءانمصعافاط 0

 هللا اولأ فة. ايقلا 1 ا د سس 00 00

 مط باحتساف) ىلاعت هلوق و (داعيملا فلخت ال كن ا( ايلا وبار الراولاعو منع كلذ زبنأىلا عل

 قىنعل (مك-:ملماعل مع عيضأال) ىنام طلاقو ىأ (فأ) هاا معلطع أو مهءاعد باجأ ىنعي مد

 اك مسوس لق جفال( قا ١ 0 ضب :.نونمؤلااب ا طبحأال

 ال1 وفد هد عةللاو ىلا ضعب ن٠ ت3 ا - عي الىأ

 مدآ نم .5-ليقوتالاو ااوةرصنااو نيدلا ىف ىنعي (ضعب نم فعن ) ىلاعت هلوقو هر غو ىدذمرتلا

 لاق اكويف ةيصعملا ىلع باقعلاوعاطلا ىلعب او الاف ضعبك كذب ىأ فاكلا ىنعمب نم هليقو ءاوحو

 اورجاه نذلاف) دحاو لكش ىلع هعءاطلا ىفءاسفلاو لاحرلا نأ لق و رب سو قلخ ىلع ىنعي ىنم نال

 نوكرشملا مهاذآو مهيلهأو مهناط وأو رحه نيذلا نب رجاهملا ىنعي (ىيبس ىف اوذوأو مه رايد نم اوجرخأو

 مهجرخأ نبذلا نورجاهملامهوىناض مءاختاو ىنيدو ىتءاطىف ىليبس ىف ىنعموهلوسرو هللمهرئاشعو

 دعب وس 000 |وسر 00 دملاىلاةفئاطو ةشدخلا ىلإ ةفئاط رج اهف ةكم نم نوكر مغ ا

 0 رك لإ راف افكما ا ل ودعلااولت قو ىنعي (اوانقواولناقو)

 ىنعي .(هلتادنع نماباوث راهنالا ممن نم ىرج تانج مهلخدالو) مطا «:رفغالو مهب وهذ مهنع نوحال

 5 ده اد عا ودف نيااواقسلا مهاخداو مت ”ايسريفكت نس اطعأىذلا كلذ

 رب زج نبا ىور رك د اوج هنالهمركوهل_ضف نم مهاطعأ ىذلا باو"! كلذ نوكل ديك أتاذهو (باوثلا || فاه دلدىتلا(مهرايد ن»
 .ةلللوأنالوقي مسوهيلع هللا ىلصةنلالوسرتعمسلاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع هدن#سب ىربطلا (قيبسفاوذوأو)اؤشنو

 نمل جرا تناكناو اوعاطأواوعمساو ىمأاذ اهراكسملا مهب ىتت نبذلا نب وجاهملاءارقف ةسنولا لخدت || بجو برضلاو مشلاب
 اهفرحزب ىلأتف د 1101/ك تاكلا ا ا ا نيدلا ليدس ديرب لاملا

 ةنجلااواخدا ليس فاو د هاجو ىل بس ىفاوذوأو اوم ةةو ىليبس ىفاولناق نبذلا ىدامء نبأ لوف اهتيزو || اوزغو (اولتقو اولتاقو)

 راهنلاو ل يالا كلحبسن نحنانب رنولوقيو نودج_سرف ةكنالملا فأتوباس>الو باذعربغب اهتولخ دف أ اوده_ثتساو نيكرشملا
 اوذواو ىل سف اولتاق نيذلا ىدابغءالؤه لجو ز عبرلا لو ةيفانياع م مترثآنيذلاءالؤه نم كل سدقتنو | اواتقو ىاشو ىكم اواتقو

 تايآلاهذهىف مهضعب لاقرادلا ىقع ا .لعمالس باب لكن ممهباعةكن الملا لخ دتف ىليبس ف ريجانلاو مقتل ىلعاولنأقو
 مال_عاولاهتبالاباب نمانب ررب رك نو عرضت وهيلا لهتبي فيكو ىعدن فرك هدادعل ىلاعت هللا نم ملعت 1 ل

 فاح امي هللاهاحئانب رتايم سجلاقف صاهب زج نم قداصاا رفعجلاقو يامال نسح بج 0 1

 ١ كا هناربخأ مئانب رتا م سحاولاق مهنا مهنعهنلا كح نسحلا لاقو تالال هذهأرقو دار ًاامهاطعأو 0 0 ل

 مل عضوم ىف(!باوث) فوذحم مسق باوجوهو ( راهنالااهتحت نم ىرجن تانج مهنلخدالو مهتايسس
 ىأ (باوثلا نسح هدنعةللاو) مهتبيثالىنءمىمهئاخدالو مهنعنرفك الهلوقنال (هللادنع نم ابب وثتوأ ةباثاىنعيدكٌو ار دصملا
 لزنف عوجلا نمانكسله دقوربخ لا نم ىرئاهف هنئاءادعأ نااولاق ني_دوملا نءةفئاط نا ىوروهريغهيلعر دقيالو هب صخب



 ) انام نم رافكسادارملاورانلا لدي نمىلاةراشا ماللا (نيملاظالاءو)

 اذ_ه ىلعةبالا ىنعموامت«جرخ نا<_ةبقاعتناكناوهلوخ دلاح ىف ىزخر اناا ىف ل_خملا نأ باوخلا ف

 رباجانيلعمدقلاقراني د نب ورمت نع ىورامىنعملا| ذهةعص ىلع د واهب ذعتو اهيفهلوخدب هر رزخأدقف

 هما زخأدةفرانلا لخ دن نم كناانب رةبالاهذه نعهستل اس فءاطعوانأ هيلا تيهتتافةرمعىف هللادبع نا

 نا نمنال ىرطلارب رج نءارايتخ :اوههجولااذهوايزخلاذنودناراساابهقرحأ نيح هازخ ا لاقف

 ىراينالا نبالاقو هت>ضفو ىز# لا كتهوهىزالا كلذواهنم جرخ اناواهاب اهلوخدب ىزخأدقف رالا

 ىئاعملا لهأهلاقام باوحلا ف ثااثلا هولا هيلع ليل دالذا صوصخلا ىلااهلقن نمىلو أ مومعل !ىلعةبالا لج
 ةياز> ىزخلا ةيلاحخالااه:ورافكدالاذهوداعبالاو كالهالاو ةناهالااهنم ىناعم لمتح ىزخلا ناوهو

 نينمؤأ' نم عا رطارانلا 0 للا نو يا اذاو

 |ذهواءيج 5020 الكرتشملا ظفللاو 0 ناب كلك

 ىزخال موب ىلا هتهلوقن هحصصو ىزارلارخفلاهراتخا ىذلا وهو باوملا ىف مبارلا هجولا لال دتسالاطقسي
 عم نون وك املاحءازنالا لص<الن أى تقي ءاواقلط ءءازخالا ىف :ئشتقيالهعماوتمانئاذلا و ىبالا هللا
 هلوقو لعأتلا اورخآت قو ىف تارثالا كالذ لص <نألايتحالالءازنالا تارا هضقانإ الو نلااذهو ىتتلا

 م6فرمكن ١ىع (راصنأ |نم ( انعظومريغىفةدا دعلا اوعذو نب ذلا نيكرم ملا ىنعيي (نيااظالامو) ىلاعت

 ن.الاق (ناعاللىدانيإبدانمانعمسانن| اذب د) لدور وو هم باذعلا نم مهنوع'عوةءايقلا 2

 ليبس ىلا عدا ىلاعت هلوقاذه ةددص ىلعل دب ول سو هيل عهنلا ىلص دوه ىدانملا نإ نسل ارثكك او سابع

 د> لكس .لذالاق نارقلاوه ىدانملا ىط رقلا بعكنن د لاق :وهنذاي هللا ىل اعاد و هلوقوةمك- ا
 0 0 كاش هللا 0 0 رمل ياسا ا اان 0 00

 انقدصف 7 0 0 ناعالا ىلا ىا'د.ىنعي ىلا ىن-هع 0 الل ىف ماللاواهيلا قاد

 وهرفغااناليقوانب ونذرئاغصىأ (انت ايسانعرفكو) انبونذرئامكىأ (انب ونذانلر فغاف انبر)

 نارفغاابدي ريليقو لبقتسملا انت ايسانعرفكوانب وند نم مدقت امانل  فغاهانعمليقوهياا بود.:ءهيف

 مهل ج ىف ىنعي (راربالا عمانفونو) بونذلا نمتاعاطاإب رفك امريفك-ةاابو بونذلا نم ةبوتلاب لوزيام

 ةمايقلاموب .مجردىف نوكن ىت> مطامع أل ثم ىلعانفوت ىنمملاو نوحاصلاوءايدنالا مهراربالاو .متيمزو
 هانع٠ليقو كل سرةنسلأ ىلع ىنعي ( كال سر ىلءانتدعواماذثاوانب ر) مهعايشأو «يعابت ا ةإجىفا:فوتلقو

 هانعم تلقداءيملافاخالةهئناو د_عوام زاحناهلبااواًاس فرك تاقناف كالسر قيدصت ىلع انت دعوامانت آو

 ىلاءتهنلا ىلاا>ءالا باب نموه ل يقوداعرملازاحنا با._سأمويلع ظفحاوف قيفوتلا ىلاءتثلا نماوبلط مهأ
 روفغم مهنا مهماع عمانلا ورفعت مالسلا يلع ءايمالا ناك هيدر لاو عوض ريترو

 ىصسااذا

 كتل مهقاقدسا اونقيقيرل منال كاسر ةنسل أ ىلعمهتد عوام مومتؤتو كب اون قحتسي نمتاناعجاوانب ردانعم

 دقاولاقءادعالا ىلعرصن| نم هدعوام ليت: هولأس امن أل يقواط نيق سم مهلع ع نأ هولا فةماركحا

 (ةمايق! موبانز الو ) .مياعانرمدن او ميك اله لدكف كءءا- ىلءانلربصال نكل اوداعملاما2الكن ! انماع

 باط ىلع لدي كاسر ىلع ا: وامان: اوهل |وةتاقنافم .وماا كلذ ىفا:يالوانح ذفنالو انكلهالوىنعي

 نينمؤللكمهلنوعفشيءاعفشو (##ا) ناوعأ نم
 (ايدانم انعمس اًنااش 1

 لوقي الجر تعمس لوقت
 ىلع لعءفلا مق وتفاذك

 كنال عومسملا ف ذحتو لجرلا
 كانغاف عمسل 8 هتفصو

 قر

 لاقي ناودبهنم نك م
 نالف مالكت عمس لاقي

 هياع]وسرلاوه ىداذملاو

 ىداني) نارقلاوأ مالسلا

 ناميالا لجال (نا.الل
 نآشل ميخفت هيفوةللاب

 مظعأ ىدائمالذا ىدانملا

 ناعالل ىداني دانم نم

 ىأوأاو:ماناب(اونمآنأ)

 لاق (انم افك: رب) اونمآ

 هللاهجرروصنموأ خيشلا

 ءانثتسالا نالطب لمأدهيؤ

 انلرفغافانبر) نا ءالاف
 رفكو) انرئاك (انبونذ

 انفوتو)انرئاغد(اذنت ”ايسانع

 نيدوص# ) را ريالا عم

 قى نيدودعم مهةمحعص)

 نوكسمنملاراربالاو مهتاج
 برك ر اب وأر عج ةئسلاب

 باصصأو بحاصو باب رأو

 ىلع انتدعوامانت اوانب د)

 قيد ىلعىأ(كلسر
 لعالزتماثتدغواموأ كالسر

 كلسرة نسل ىلعوأ كلسر

 انثدعوب قاعتم ىلعو
 وأ تاوثلا وه دوعولاو

 اعاوءادعالا ىلعةرصنلا

 هللا د_عوامزاجنا اويلط

 دارملاوأ داعي ماز انا بابسأ
 عوضخللراهظاوهوأ(ةمايقلاو رار 0 ,ك 200 انشندا 0 0 مط نمانلعجا ْش



 نعءعماهفالا لك امث اهبف

 ىلعهيئاع ضعب كاردا

 ءاب ريكو عناصاا نأش مظع
 هيلع ىنلا نءو هناطلس

 قام ل جراشي مالسلا
 ه_سار عفرذاهشارف ىلع

 ءامسلاىلاو موجنلا ىلارظنف
 انركلل نأ ديهشأ لاقف

 رظنف ىلرفغا مهللااقلاخو

 هيلعلاقو هلرفغف هيلاهللا

 كفاك ةدابعال مالسلا

 ةلفغلا هذب ةركفلا ليقو

 هنملا باها ثد_ىتو

 ل-:؟بولقلا تبلجامو
 لةعترانتساالو نازحالا

 اذهتقاخامانب ر)ركفلا

 كلذ نولوقي ىأ (الطإب
 ىالاخلا لح قوهو

 ىنعملاو نيلئاق نوركسفتي
 ريغ الطاب اقلخ هتقلخام

2 

 اهلمجت ناوهو ةميظع
 مطةلدأو نيغاكمال نك است

 ةراشا اذهو كتفرعم ىلع

 هندارملا نأ ىلء قالا ىلا

 تاومسلا ىلاوأ قولحملا

 ىطلعم ىفاهنال ضرالاو

 تقلجام ليقفنات قداح

 الطاب ىردكلا قولخلا اذه

 نع كلاهيزنت (ك.احبس)
 وهولطابلا قاح ف دولا

 (رانلا باذعاذقف) ضارتعا
 ءازملا ىنهاتلخدءافلا

 اذقف كانهزن اذا هريدقت

 ٍبلءهّللا ىل_م ىبنلا تاأفرياوب ىبتناكل اق نيصحنبنارمع نع( ) لاح لكف نولصي لب لاوحالا
 تااس هيف لاقو ىذمرتلا هجرت بنج ىلعف مطت:ملنافا دعاقف مطتست مل نافاءاق لصلاقفةالصلا نءلسو

 ىلصي ن هيلع بجو اعجطضمضيرملا ىلصاذا«:عىلاعت هللا ىضر ىفاشلا لاقهوتر كذو ضارملا ةالص نع

 'ةخدجو ناف هرهظ ىلعاي قاتسم ىل صب لب ىلاعت هللا هجر ةفي'حوب أ لاقوءاسباهسأرب عوموب و بنج ىلع
 نيصح نب نارمعل سو هيل عهللا ىل_صهلوةو هونج ىلع و ىلاعتهلوق وهو ةن الار هاظ ىفاشلاة خو دعق

 رك ذلا ىلعةموادملاهيدارملا نب رسسفا ارثك ألاقوهري غ نود بنا ىلع صنف بنج ىلعف عطتسن مناف

 ىئانهنوكو دوعقلاو مايقاا ىهو تالاحثالثلاهذ_هىد>|ن.ولنالقناسنالانال لاوحالا باغفف

 لجوزءةللارك ذب مل_سوهياعنلا ىلص هللا ل |وسر ناك تلاقاهنعىلاعت هللا ىضرةشناع نع (م) هبنج ىلع

 كذبوا دعقم دعق نملاق و ءيلع هللا ىلص هللا لور نا هنعىلاعتهنلا ىضرةري رهىفأن ءهنايحأ لك ىف

 د> أىىةماموةرت هللا نههياعتناكه يف للارك ذيالاعجطضم عحطخا| نموةرئةنلا نم هيلع تناك هيف ةللا

 هلوقو و ةعبتااان» ىهلبقو صقنلاةرتلاو دوادوب أ هجرخأةرتةنلا نمهيلعتناك الاهيف ةثلارك ذيال ىث.ي
 باقلاددرتو ئدلا ف رطاخالامعار كفا لصأ (ضرالاوتاو.سلا قاخ ىف نوركفتي و) ىلاعت

 ركفتلا نكعالو لقعلار ظن بس اا كالت ناب رجركسغتلاو مولعملاىلا !ءال ةقرطةمةوفوهو ئذثلا كلذ ىف

 ةرودب فصوب نإ هزخ.هللاذاهللا فاو رك_ه:الوهللاءال [ىفاوركفت ليقاذطوباقلاىفةر ودهلامفالا

 نماميفهنلا عدب امو ضرالاو تاوم#ا قاخ ىف نوركفنتي بنا نياحاصا|هدابعن ءربخأ كلذلف

 قلاخاهط نا اوهاعي وىلاعتوهناحبس عناصلاةر دق لاك ىل كلذ مط ديا هبأعدنمبم بأ ارغوهناعونصم تاع

 ليقاكىلاعتوهن ابساهقلاخ مظع ىلعل دن هلاعفاوهراث ؟مظعنالايكحارب دمارداق

 دحاوهناىلعلدت « ةبآ هلئيثلكفو

 ىلالوصوللابلطاهتحن ورومالا كرفوهو ىتاعملا ف لمعتسهركفلان ال كرفاا نعبولقم ركفلاناليقو

 بولقلا تيلجاموءاعلا عرزالءاملا ث دحام ةيشخلا للا تدحتو ةافغلا بهذتةركفلا ليقو اهنةيقح

 قاخىف نوركدفتي وهانعمليقوانب رنولوقي وىأ (اذب ر) ةركفلا لثم ترانتساالو نازحالا لثم
 كتبنادحو ىلعاليادهتقلخ لب الز هواثي ءىنعي (الطاباذهتقلخام) انب رنيلئافق ضرالاو تاومسلا
 انقدص دقانا ىنءي( رانلا ب اذ ءانقف) ةم<حربغ ائيعأيش اح نأ ن عكلاهم زنت( كن احبس ) كتردق لاكو
 هدابع مياعترانلا باذ_ءانقف كناحبسهلوق نءدوصقملاورانلا با ذءانقفارانو ةنج كال ناو كتينا دون

 ىتأيءانثلاكلذدعب و كن احبس هلوق هياعل ديو الوأ للا ىلعءانثلا مدقيافوعد.ن أدارأ نفءاعدلا ةيفيك

 ليقوهتاذأوهتهأىأ (هتب زخأ دقفرانلا ل> دن نم كناانب ر) رانلا بان دانقف هلوق هياعل دي وءاعدلإب
 وهو ناسنالا قولي راسكناوأ فافختسالا نم برض ىزااو هئاذءا ىف تغابأو هتحضف ليقو هتكلهأ

 اونمآ نيذلاو ى_لاهنلا ىزخالهنا ندارب_خأ دقاولاقو ةبآلا «ذوسةلزح لا تكس دق تلق ناف طرفللاءايحلا

 ىزخال نءؤالوهت زن دقفرانلا ل خدت نم كن!هلو ةلانمؤم نو الرانلا ل خدي نءلكن اب جوف هعم
 رانلا ل خ دن نم كن |ىلاعنهلوةريسف: ىف سنأ ندىكد راماهدح ا هوجو باوحلا ىفءاماعلارك ذدق تاق

 باوحلا اذ_هواهنم جرُخال نمل ةصاخ ىهلاق بيلا نب ديعس نعهو< ىوروه دل ن.ءلاق هت زخأدقف

 حصي الف ةلزنعملا به ذم ىلءامأرانلا نم ني هحوملا حارسا نوري نيلا ة نسا! لهأ به ذم ىل- حصر امتا

 ىانلاهجولا هتب زن أدق ىلاعتهلوق فل خا دوهفرانلا ىف داخم ىاسافلا نا موهبهذمنال باوجلا اذه
 تس سس ل لل سلس س سلس سلضصظصصاائلللللسل سلما

 0 ىزجحال موب هلوق عمةبالإب ديع .ولا لهأ جتح اوهتحضف راهكلاعأ اوأهتنهأ(هتي زخأدقفرانلا خدت نمكناانبر)

 ايزل كالذ قوف ناو بيدا نمّؤملاءازحارباجلاقانلق دا وانمؤ «نوكب الراذلا لدي نم نأ هع ءاونآ نب ذلاو ىنلا هللا



 قاممثئثنعدوهلالاس لسوميلءهللاىلسةللالوسرناىوروؤم (ملأباذعمطو) هنمةاجنع (باذعلا ن.ةزافعمهنبس 2
 كلذ ىعهلوسر للا علطاف ,ي..دلدن نماوا_هفااوحر فوهيلا اودمحتساو» ,وقدص دق مهناهورأو هفالخهوربخأو .قمللا اومتك-ف ةاروتلا

 كرايخا نماواعفي ماممهدمحنأن وبحب وكياعمهسلدن نماواعفاع نو->رفي نيذلاد وهلا نيسحتال ىأمهديعو نملزن أ اميدالسو

 نيماسمللناميالاراهظانماوت أامب (مه#مهه) نوحر في نوقفانملامهليقو باذءلا نم نيجانهنعمهنلاساسمت قداملاب“

 ىلا كلذب مهل_صوبو

 نودمحتساو مهكارغا
 هبا>صالاولاقو كقددنو كفرعن ناولاقف ملسو هيللعهتلا ىلصىبنلا ىلا تن ًاربيخ دوه نا ليقو كل ذ ىلع

 هواعفي ل ىذلا ناعالإبمهيلا 00 د0 لاذ ساو درو نحر تر نوما.ملاو لس وهياعهتلا لص ىنلامهدمحنأ م أو مع واق ىف كلذ سيلوءدر كل نحن وكنأر ىلع نحن
 500 2 ا |(  نمايثدلافطللا هدعاىذلاباذعلا نمةاحنع مهنظتالف ىأ (باذعلا نمةزافع مهبسحنالف ) كلذ ىلع

 حالصااوريملا نم لعفيلا-؟دمحب ناب حأ نءلكف ماعاهمكح ناف ةصاخ نيقفانملاوأ دوهيلا ف تلزن دق مب حرفيف ةنسحب ىتاي نأ تناكناوةب الان هوةرخالا فىنعي (ميلأب ا ذعمطو) راغصلاوةلذلاوةب زجلا برضورسالاو ل 0 ل ا رك و ةلازعمل رو رايس لزق ل

 كلام ىلاعتهنا ىنعي(ضرالاوتاوه.لا كلم هللو) لجوزعهلوق جم كلذكوه سلو ملعلا ىلا بسفي وأ

 لاعتنا ىنعي( 1 ىلع ةللاو) اري ف نوك فيك . ىنث نم ضرالاو تاومسلا هنوحام يجهل نم

 نأب و باحتا حرف
 هيف سلامي سانلاهدمح
 تاومسلا كلم هللو)

 امه سم كلك ؛3(ضرالاو 7 3 0 7" 0 0 7 3
 5 4 0 قاخىفنا) لجوزءهلوق َُه مطاه ءابهقلخ ىلع لضفت هنكل لوقلا كلذ ىلع مطةب وقعلا ليكن ىلع رداق

 0 9 رفقا ىنلا اولاس ةكم ل_هأ نا سابع نءالاق (بابلالاىلوالت ايآالراهنااوليالا فالتخاو ضرالاوتاومسلا

 هنأ شن أوهتقلخ مف سانا ااهسأ اوربتعاو اور كس غن ىن-هملاوةبآلا هذه تازنف ةن"" اب مهيناينا لسو هيلع ثلا ىلص ىلع ىءدنو] د :
 لوطا١ىف امهفال_تخاوراهنلاو ليللا نيب كلذ نم تبقعامفو كقازرأو شاء ضرالاوتاومسلا نم
 راهلا ف كقاز 01 نر كشاءملامهيفاوف رصتت يل يلع نابقتعي ونافلتحامهتلءؤرضقلاو
 ىنعي ةيفاصاا لوقعلا ىوذاي ىن-عيبابلاالا ىلو أ ياوركفتواوربتعاف كداسج أ ةحارل للا ف نونكستو

 امهيف امج نيلفاغ متاهماارظن ام-هيل| نورظني الرابتعالاو لال د_-الاورظنال ,هرئاصب نوحتفي نيذلا

 ىلع رد_ةب وهف (ربدق

 امر تاو ا
 راهنلاو لمالا فالت:ةذاو

 ةحضاو ةلدال (تاآل 1 1 5 0

 2 ع ص 3 - 3 - .٠

 رد 2 ةداسو سو هيلع هللا ىل_طهنلال وسر تحرطف ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسرةالص ىلا نر ظن ال تافف لاق
 لد *ىملإ باع ب .٠ . ع 5 - .

 مانفاطوط ىف هلهاو ٍلسوهيلعةللا ىل ههنلالوسر عجطضاوةداسولا ضرع ىف تعحطضاف
 7 نا( 3 0 ىل_دهللالوسر

 وأ ل يلقب هلبقوأ ل يللا فصتتا ىتح لسوهياعفللا
 6 5 2 ل_ءشل مسوهيلعهللا ىلصةللالوسر ظقيتسا مليلة رد دعب
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 ناىريفرثعلا ءرعس 0 1 6 7 1 1 :
 7 00 16 7 اهنماضوتف <ةلعم نش ىلا ماقمثنارمعل ١ ةروس نم ماو تايارشعلا ارقمهديب ههجو نعمونلا حسع

 0 هيذج ىلا تمقف تيهذ مث منصام لم تعندف تمقف سامع نب هللا د_,علاق ىلدي ماق اوصل
 رهاوجلاثودلح ىلع لفي.( دع مديد ضي طف سطف دار ا
 0000 نيتعكر مثنيتعكر مث نيتعكر ىلدفاهلتفف ىفذاب ذخأو ىسأر ىلع ىنعلاهدب لسو هيل علا لصةئلا لوسر عضوف

 ندوب ثنا نشر حبلا ىلصف جر مث نيةفيغخ نيتعكر ىلصف ماقف نذؤملاءاج ىتح عجطخا مرن وأم نيتعكر مث نيتعكر مث نءكفنالامارهوج ذا م ا ام تل طا ل ل ا ل
 لوسرث د> تف ةنوميم ىتاخ تب فتب لاق ةياور ىفوهنع نع ىتاعؤ ىفذخافدراس نعت مقف ةياورفو

 قلخ ىفنالاةف ءامسلا ىارظنف دعقربخالا ليلا ثل”ناك اماف دقر مثةعاس هلهأ عم لسوهيلعةللا ىلصةثلا

 نورك ذينبذلا)ىلاعتهلوق ف هرك ذوباالالاىلوالتايآلراهنلاوليللا فالّتخاو ضرالاو تاومسلا
 ىعيةالصا| ىفاذهةداتقو سامع نب اودوعسم نبا او بلاط ىنأ نب ىلع لاق ( مهب و:+ ىلعؤادوعقواماق هللا

 نملا- ىفةالدلا نوكخرت.ال مهنا ىنعملاو مهب ونج ىلعفاوز ع نافادوعقفاو زم ناذامايق نولصي نيذلا

 امثودح مثثداحوهف ثداحلا

 م.قاذواهثد# ىلع لدي

 ثدح ىلا جات>الالاو

 نسحو ىهانتيالام ىلارخآ
 هناقتاوهماع ىلع ل دب هعنص

 ةئس نيثالثةنلادبعاذا نم ليئارسا ىنب ف نأ كح واهبفركسفت لواهأرق نمل لب ومال سل اهيلعلاق هنر دق لعل دي هؤاقبو هتمكع لعل
 لعل لاقربتعن لو ءامسلاىلاةىم تر اظن كالءل تلاقرك ذأ املاق كنتدم ىف كئمتطرفةطرؤ لعلهمأهل تلاقفهلظت لف ىتفاه دبعف ةباحس هتلظأ
 نيماق(اماي )نولي (هللا نورك ذي مه «رامضاب عف رو أ ىنعرامضابب هنو أ ىلوال تءنرج عض ومى( نيذلا) كلذ نمالاتيتوأافتلاق

 ىلعو نورك د. ىف لعافلاريمذ نمنالاحادوعقوأما.ةوزجتلا دنع نيبجطضم ىأ ( مم ونج ىلعو) نب دعاق (ادوعقو) ةردقلا دنع

 رثكيلفةنملا ضاير ىفعتربن اب>أ نمي دما فولاوحالاهذه نعول خال ناسنالا ناللاح لك ىلعرك ذلادارملاوأ اضيألاحمهب ونج



 سانلا نع(هبوذكنالو)

 مهتبطاذغ ةياكح ىلعءاتلاب
 ىنىلا انيضقو هلوقحك

 تايككلا قاركنايتا

 واو ىمءايلان و ندْسمَتل

 ع مهنالركب وبأوورمع

 1 اباتكلاريمضلاو

 باتكلا باج ا مهيلع

 هويت ) هنامت .كبائتجاو

 قاثيملااوذدم :ة(مهروهظءا ارو

 هوعاربإ ىأموهلعم ديك انو

 ءارو ذينلاوهيلااوتقتليرلو
 كريو حرطا! ىف لثمرهظلا
 ىلع ليلدوهوداد_دعالا

 ناءافاعلا ىل_عيج هنأ

 امو سانلال ق_حلا اونس

 هنم اومتك النأوهومع

 ليهست ن.دساف ضرغا ايش
 بييظنو ةماظلا ىلع

 عفدوا ةعفنمر وأ مهسوفنل
 قومل_لاب لخبل وأةيذأ
 نعاماعمتكن« كلا

 ران نم ماحلب هنلاهل ا ءإهأ

 (ال_لقانمت هباورتثاو)

 سئبف) اريس اًضرع
 قباطخلاو (نورتشيام

 هنلالوسرا (نيسحتال)
 نيذلا) نيلوءفملا دحاو

 ةزافمبىفاكلاو (نوحرفي

 نا 1 مهنيسحئ الف هلودو

 عدو ممر

 ا ونأاج) ن نب زئاف
 ىتأو ءاجوىنأ ةءار 5ىهو

 هنأ لعف ىف نالمعتسي

 تتجدقلا :ًامهدعو ناك

 امبىعخنلا ًارقو اي رفايش
 نوبحيو)اوطعأىأ اون
 اولم_فييل امياودمحنأ
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 لئالدلا نمنيباك !!نيذهىفامساذللاو-رثين أ ليجالاوةاروتا|ءاماع ىلعبجوأ هللا نا كلذو هوماعب

 ىنعي ( هو دبنف) سانلا نع كلذ نوفخالو ىنعي (هنومتكيالد) مسوهيلعفثلا ىلصأ دمت ةوبن ىلعةلادلا

 (اليلق اني هباورتشاو) هبلمعلا اوكرتوهوعيضوهو>رطف ىأ(مهروهظ ءارو) قاثيملا ل يقو باتكلا

 ىلع ىلاعت#للا مهمذ (نورتشيام سئبف) مهتلفسو مهءاوع نماهنوذ_خاياوناكىتلااش لاو لك "املا ندي

 دعبب الف ىراصنلاو دوهبلا ,هو باتكسلا له ءاماءباصوصخم ناكن اوةبآلاهذهرهاظنا ملعاو كلذ مهلعف
 اذهةداتقلاق تكلا فرسشًأوهو نآرقااوهو باتك لخاوينال يمالسألاةمإلا وذو ءاباع اماعهيف لخدبنا

 مدل شماضي ؟لاقو ةكلح هناف علا نامكوو اب اياو هما هيلفايش لع نغ + لعلا لهأ ىل ءىلاعتهللاهذخ قايم

 قطانملاءل ىب وطاضي أ لاقو برمش.الو لك ايال اص لثكج رحالة مكح لثمو هنم قف: :.الزغكل ثكهي لاقبال
 هيلع هللا بص هللا ل وسر لاق لاق ةرب رهان ءماعوو 0 0 عسا دعو يفز با رادع عاو غيبتسمو

 هلأ همكف لع نعلثسن هدوادىالو ىذمرتلا هج رخآ 1 نم ماجلب ماا همك هءاعياماعل مس نم سو

 النم"ى ذب كت دحام باتكس || لهأ ىلع جوز ءهنلاذخ أ امالولةرب رهو ًالاقوةمايقلا موي. ر ان نم ماجعلب هللا

 كرتنادعب ىرهزلا تن ا ةرامعنب نسحلا لاقوةبالا باتكساا اونوأ نيذلا قايم هللا ذخ اذاو ةبآلا هذه

 ىندحت نااما تاةفؤ ثيدحلا تك رثدق ىنأت ءام أل اقف ىنثدحت ن أدب رأتلقف هباب ىلع هتيفااف ثيدحلا

 بلاط ىنأ نب ىلع تعمسلاق زارخخا نبى رع يعز عدلا دخلهم دج لادا ”ل 1 نام

 ىنندخلاق اوءاعينأ 5 علا ل هأ ىلع ذخ ا ىتحاوماعتي نأ لهجلا لهأ ىلعهللاذخ أ املوةبه:عهللا ىذر

 دمتي نيسحتال ىأباطخلا ىلع ءانلإب, ىرق (نوحرفب نيذلا ني سحتال) لجوزءهلوقاثي دح نيعب رأ
 نيدلانإسحال ىن-ءملاو نو>رافلا نإ_سحالو ى_هبةبيغلا ىلءءايلائرقو نو> رفد نبذل نحر افلا

 الاجرنأ ىردخلا دعس ىنأن ء(ق) ني ةفانملا فةبآلاهذه تازن باذعلا نمهايجنممهحرف نو> ري
 وزغلاىا سو ميلعهتلا ص هللا ل اوسر جرخاذا ناك مل-سوهيلعهللا لص هللا لوسر دهع ىلع نيقفانملا نم
 عدلا ىلهةللالوسر 0 عا فا كنار تاج يدع اوسرب ,ةو هنع اوفلخت

 ليقوةبآلا اون أ نوحرفي نيبدلا نب سال تازئفاواعفي لا او دمحنأ اويحأوهلار هقلحو هباا اورذتعا

 ا 0 ود تارا حدا لة ناو رج نافوعن ن حرا دبعنديج ند( ق)دوهبلا فكز

 ملام سابع نبا لاق نوءجأ نب لعنلاب دعم لعغيلاع دمحين أب ابحأو ىنأامب حرفانم 'ى ما لكن اكنكللقف

 باتككلا اونأ نيذلا ها هنا اذار اب ع نااالنم باتكلا لهأ ىفةبآلا هذه تل ازئامتاةيآلاهذطو

 ن/الاقواولعفي مامي ودمحنأن ومو اوت هااعن ,و-رفب نب ذلا نيسح ال سابع نء! الن وةبالا سانال هتنيدمل

 ارا اوجرفن هريخإ هوربخ او هايا ةومتكفأ ىف 2 نعل سو هيل عهنلأ ىلص هللا لوسر مان نبايع

 ىنسعي (اوتأ'ف) هنع مطاسامهايا مهنامكن ماوتأ اامياو-رفو كالذي هيلا او دمدعة:ساو هنع طاسا هوربخأ

 هوامش ىلعسانلا مهدمح نأ نوب<ع وىأ (اواعفيلا اود نأ نوبحو) 0

 نبالاق للاى لا مهايا سانلا ةبسنر سانلامهالضإبن ,و-رفياوناكدوهلارابحأ نماموقكلذي ىنعليق
 امههايشاو عيبصاو صاحنف ند م ١ أب اذ عمطوهلوق ىلا باتكللااونوأ ًأنيدذلا قاثيمهتلاذخ ًاذاو سامع

 ماهاودمحين أن وبحب وةلالضلا نم سانالاو :. زام ىلءايندلا ن منوبيصيا4نوحرفي ني.ذلارابحالا نم

 دم بيذكت ىلع مهتلكع امجاباوحرفدوهيلا مهىلبقو لعل هاباو ياو ءاسمل مط سانلا لوقب ىأ اولعفب
 ضرالا ف دوهيلا نم مهءاكمهغلبب نو نولاوماشلاو قار ءاادوبمىلا ا

 موصل! لهأ نناوااقو كلذباو-رفف ةرفكلل ىلع مهتلكت عجاف نيد ىلعاوتبناف ىنب سيلا دمت نااهلك
 سانلامهدمحب نأ ١ اودحأوةاروتلا مهليدبت ن ءاوت أ اياو-رف ليقو كلذ ىلءاودمحنأ | م-ًاوةالضلاو

 ىلع
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 ىلأ ف تاز ةمركعلاق (اريثكى ذأ اوكرسشأ نيذلا ع نمو كك ابق نمباتكلا اونوأ نيذلا نم ْنعمسنلو) |

 ىنب ديس صاخسنؤ ىلا مارا لعلنا ىلص ىنلا نا كالذوءاروزاع نب: صاحع:ةو قيد كلارك

 حضوتوفدرك وأ اءاخ عجرت ىتح عوشإ ىلع نئاتفنالر رك ىاللاهواباتك فيدلا سكرات عاقنيق

 نأ اركب ولأ !مهفه دك ىتح كب رجاتحادق صاحنف لاقهأ انف كاكا ءاطعأو نما لا

 ىرهزلا لاقوةبآلا تازنف عجرت ىتح يشب ىلع نئاتفنال سو هراعهنلا ىلص ىنلا لوقرك ذ مثفيسلابهب رضي
 هللا لصىنلا وجه ناك هنا كلذو ىدوريلا فرمثالا نب بعكو إسوهرلعهنلا ىلص نا ىفةبآلاهذهتلزز

 هللا لصهللال وسر لاق لاقرب اج ع نع(ق) هرعش ىف مطاتق ىلع نيكرش *ا | ضر و نيم سلا بسب وسو هيلع

 ىلن دن الاق من لاقولتق أن أ اب :أةماسمنب دم لاق هلوسروهللا ىذ .ادفهناففرشالا نب بعكل نم [سوهيلع

 هللاواضي كيلا هعمسائلفانانع دقو ةف دصلادارأدق ل جرلاذهنالاقو هنيامزك ذوهللاةفهاناف لاق لق“ الؤ

 افلس ىنفلست نأت در دقولاقه سم أر يصي ئُث ىأىلار ظن ىت-هعدن نأ نآلاهركن و هانعبتا دقانا لاق هنلعل

 نبابسيلاق 5 دالوأن رو :هرتهل لاقانءاسن كننهرثأ برعلا لجأ تنأ لاق ءاسن ىننهرتأ ىنهرتاف لاق
 ثرح ابيت, ناهدعاوو منلاق حالسلاىف خه ةماللا كذهرن نكلو رمت نم نيقسو ىف نهر لا ةيفان دحأ

 مد توصتلاك ابو عسا قال أسما تلاق مهمل !لزنف اليل هو ءدفاؤاؤ-لاقرسثب نب, دابعو ربج نب سدع ىنأ و

 ىديدمأ ف وف ءاجاذا ىتا دمت لاق باجالاليل ةنعط ىلا ىعدول ركلاناةلئانوب أى يضرو دم وهامنالاق

 ىتحن من لاق بيطلا حي ر كنم دجئاولاقف حشو موهو لزن لزئاماف لاق <نو دف هنم تنكمتسااذاف هسأر ىلا
 لاقدوعأ ناىنذأتألاقم مشق لوانتف مثف مللاقهنم مش :أناىلن ذأتؤ لاق برعلاءاسنرطعأ ةنالف

 باح دازوهوربخأف ملسو هيلعهتلا ىلهىناا اون أمئةياورفداز»ولتقف ةفاكن ودلاقمث هسأر نم نكمتساف
 دقوهنذ أف قيس ىفالوغم ترك ذفةماسم نإ دم لاقأي_ثنغت ملف مهفايس ًاهياعفلتخاف ىزاغماوربسلا

 ى هينا اكلك تدير يوتا انهيلعتدقوأوالا نص-انلو> ق.د :مل ة>يصهللاو دع اص

 اطب , أدقو اجرت انفايس أ ضعب هباص ا هس أر ف ح رجب سوأ نب, ثرحلا بيصأ دقوةئلاو دع عقوو هتناع تغلب

 هيلعةللا لصةللا لوسر هبانحوهانامانراث .؟عيني نانأت ه-ةعاسفلاريقوق تلا فر ااا اع

 هيلا هسأربانئجو فرعثالا نب بعك ل تقي هانربخأف انياعج رفن هيلعانما سف ىلصي مئاقوهو ل يللارخآ سو

 ىلصهللالوسرلا ف هللاو دعب انتعقودووملا تفاخ دقوانح بص او انله أ ىلا عج .رفاني-اصح رج ىلع لفتو

 ىدووملا فرشالا نب بعك نأش ىف لجوز ءهللا لزب ا هولتقاف دوهما!لاجر نمدب متر فظ نم مس وه.لعةللا

 نبذلا نمو ىراصتلاود :وهمأ| ىتعي  كلبق نم باتكساااونوأ نب ذلا ع نم نعمستاو عفن أو كلاو أى نوابنا

 نم كلذهبشأ اموءاينغأ نحنوريقف هللا نادوهبلا لوق ىذالاب ىنعياريثكى ذأ ب رعلا كرسشم ىنعي اوك شأ
 نيءاسملاو ل_سو هيلع هلا ىلص ىنلاهب وجهي فرسشالا نب ب عك ناك اموهلوسروهللا ىلع مهبذ كو مهئارتفا
 ناو ىنعينيماسللو مل -وهياعهنلا ىلصةنلال اوسراباطخلا (اوقتواو ريصتناو) ريثكلا ىذالاوهاذهف

 ىوقتلاوهوركملاو ىذالالاّمحا نعةوابعرب_دلانالء:ع5 اهنوهب 5م اهفاوقنت د مهاذأىلءاو ربصت

 دثرلا نا كشال ىذلاربب دتلا باوص نم ىأ (رومالامزعنم كلذ ناف) ىتيشالا عزارتحالا نعةرامع

 هكرت:الوةلاحالهلعفت نأ كتمزلأ ىأ ذك لعفت نأ كيلعتمزءكلوق ن.هلصأو هكرتلقاعل ىتبنيالو هيف || .

 رك ذاوىأ(هللاذخأ ذاو) ىلاءتهلوق ُُه هبدذخالا متمزلأ ىأولعف يلع مزع دقات كلذ ناف هانعم ليقو

 ليقوةصاخ ءاملعلا هنمدارملاو ىراصالاودوويلا ىنعي( باتكلا اوتوأ نيذلا قاثيم) هللا ذ> اذا تقو دمئاب

 نايبلمازلالاو ديكوتلاوه قائيملاذخأوة..صاخدووماا نمرابالاوءاملعلا باد كحلا اوتوأ نبذلابدارملا

 ىتحسانالهنرهظيلو باتكلا فام نخي ديل ىنعي (سانالهتيبتل) ىلاعتهلوقوهو باتكتلا نمهوتوأام

٠ 

 نبذلا نم ّنءمسل و)

 (مكلبق نمباكلا اوتوأ

 ىراصنلاو دوهيلا ىنعي

 اوكرمشأ نيذلا نمو )
 2 3 (ارب رك د

 دارأ نم دصو نردلا

 نم هآ نم ةمطختو نامعالا

 (اوربصتناو) كلذوحنو

 ةفلاخئاوقتتو مهاذأ ىل_ع

 ناف( كلذ نافل هللا سمأ

 مزعنم) ىوفتلاو ربصلا
 تاموزعم نم ( رومالا

 مزعلا بام ىأرومالا
 تبطوخ رومالا نههيلع

 اونطويل كلذبنونمؤملا
 لاتحا ىلع مهسفنأ

 دئادشلا نمنوةليسام

 اهوقتا اذا ىتحاهماعربصلاو

 مهقهربال نو دعتسم مهو

 ةدشلاهيبصت نم قهربام

 اهنمزمشةواهر كنف ةتغب
 قاثيمهشاذ أذا و)سفن

 (باتكلااونوأنبذلا
 هللا ذخأ تقورك ذاو

 باتكلا لهأ قاثيم
 ساللهنتيدتا)



 ليقع ا اع 00 ىاش رب زلاب وةبادك!اوهورب 58 50 هدا ا 7 0 ءاظلا

 اماولصالا ىف دحاوامه

 نيفصولا فالةخالارك ذ

 ّ هيفباتك روبزلا»
 وهربنملا باتكلاو ةرجاز

 لك ) ىداطاباتكلا
 ةةئاذ) رباوأ دتبم( سفن

 ءادتالا زاجو (توملا

 مومعلا نم هيفا مة ركنلاب

 مومب فكن كنز جال ىنعملاو

 ىلا قلخلا عجر كايا

 كلذوربصلا ىلعكي زاجأو

 مروج نوفوناءاو)هلوق

 نوطعت ىأ (ةمايقلامون

 لاهكلا ىلع مكلامعأ ب اون
 تسيلايندلا ناف ةمايق امون

 ع نر اع
 نءع)داءبالاةحزحزلاو دعب

 (زافدفةنملالخدأورانل ١

 لصح دقف ليقور خابر فظ
 روفلا ليقو قاطملازوفلا ل
 نعدعيبلاو بوبم# لا لين

 ايندلاةويحلاامو) هوركملا

 دلاهبش ( رورغلاعاتمالا

 ىلع هب سلدب ىذلا عانملاب
 هب رتشإ ىت>رغي ومات ملا
 هنءادروةداسق هل نيبقب مث

 سادملاوه ناطيشلاو

 ربمج نب ديعس نَءو رورغلاب
 ىلءاهرث نملاذ_هامعا

 ةرآلا باط نماماقةرتخآلا

 نعو غالب عاتماهئاف اهم

 تابنلا ريغ قيد

 اهيف مقياميو هللا ليبس ىف قافن لإ( مكاو مأ ىف ) نريتختل ىأنولبتل لاو( نولبنللاط لصاحال تانبلابعاو

 لاصودوهوح ون لشم ىنعي (كلبق نم ل سرب ذكدقف) دوربلا+ ال وه ىنعب هن( كوب ذكناف) وهي اعءدهللا

 (ربزلاو) تارهابلات از زدتملاو تاحضاولا تالالدلاب ىنعي ( تانيبلاباؤاج ) لسرلا ن٠ مهريغو مههارب و

 | دردتاوعز دانتف مادو يونا كلر رو 0 !اىأ

 ةار 0-0-5 وفحشصلارب زلابدارأل يق ا وهفرسشأرب زلا ىل عرين ا بادكلا فطع ااوع ىفملا

 ليقهنماهطدبالو توملاةقث اذةقواخم سفن لكنا ىنعي (توملاةقت'اذ سفن لك ) لجوزعهلوق# ليجتالاو
 ماعنالاو نجلل توم اركذ نيأف مدآ ىنىفتازئامتاهللالوسراياولا توما كلم, افوتيلل-ةلزئال
 لجو زعاهب ال | نطرالا تكسسا مالسلاهيلعمذآ هللا قاخامل ليقوةبالاهذه تازنفريطااو شوحولاو

 م نافاهنم قاخ ىتلاةب رتلا ىف نفد والا تومبدح ا افاهنمذخ ًاماهفدري نأ اهدعوفاهتمنخأ امم

 0000 و وردوا 0

 اناو) 000 04 د دياي

 حزحز نغ) رسشف ارسم ناكناوريفناريخ ناكن ا (ةمايقلا موب) مكلاسمعأ ا ازسنوفوت ىنع( مروج نوفوت
 نماحنو ةاحتلاب رفظ د_ةفةنجلالخدأورانلا نع دعب ا واجن نف ىنعي ( زافد_ةفة:لا لخدأو راثلا نع

 0! عواينالار ةيةيناقلا هةر سا ىني )م لا م ا فوحلا

 00 ام لا كاس جا سوس

 هتعش. ك ايندلاب ناسنالا ةعفنم نأ ةبآلا ىن :ءمولطادلا ارورغلا ل يقو موده الامم نان الار غيامر ورغن !اواهوحنو

 نماودخن لوزب ولحمض!نا كشوب كل رثم عاتم ليقو بي رق نعلوزت مثاهب عتمتس ىتلا ءايشالا هاهم

 ةرخآلا بلطب لغتشيل نملرورغلا عادم ىهريبج نب ديعسلاق متءطتسا امنا ةعاطب هيفاوامعاو عاتملا اذه
 هنلالوسرلاقلاقةري رهىبأ نع (قإ) اهنمريخوهامىلا غالب و عاتمهل ىهف# .رخالا بلطي لغتش ا نماماف

 ىلءرطخالو تعمس نذأ الو ت أر نيعالامنيحلاصاا ىدابعا تددعأ لجوز علا لاق لسو هيل عةللا ىلد

 بك ارلاريسةرجش نا فو ىذمرتلاداز نيعأةرق نم مط ىخأأم . سفن لعتالف متئشنا اورقاورسشب بلق

 اًورفاواهفاموايندلا نمريخ ةنحلاىف بوس عضو و دودك ل ظو متش نا اًؤرفاو اهعطقيال ماعد ”اماهلظ ىف

 لجوزعهلوق ُُه ا اداة امورة عقب +١لخدأو رانلا نع ح زحز نف متثشنا

 هريغ نم نمؤملا عيا نما يلع عقونف نربتختتل ىأ نول. هتناودربد_ق: مسقلامالماللا (نوابتا)
 ءايشالا ىتث اق ملاع ىلاعت هللا نال لاح هنلا فصو ىف كلذ وءىدرلا ن«ديلا فرعبلةفرعملا باطرابتخالاو

 ريتخلاة|ماعم يب ءلا لما ءب هنأ ىلا عت هلل افصو ىفرامتخالا ىن«.نوكي اذه ىل_هفاهقلخ نأ لبقاهاك
 (مسفنأو) قوقحلا نماهبق ضرقامءادابليقو اهنمناصقتلابلاومالا ىف ءالترالإبى عي (مكداومأ ف)

 0-2 1 رحت منوماعف 0 ضامالاو تاما

 ار رع فاو 33 اا نو دءت_بممهو

 نع .بالو)

 تالي وأتلا حرسش ىف اذك ةفسالفلاو مالكل ا لهأ ضعب لاق نطايلا ىنعملا نم هيفام نود



 : أماو مهجن زج كلذ طلوقي كاحمضاا لاق صصخلا نيماسملا منقذ اكرانلا ب اذع ىأ( قب رحلاباذعاوفوذ)ةمايقلام وب مط (لوقتو)
 41 ميجاقع نمد هالات (تاذو م ( ةزجلوش تطل عل ا

 راقت وطول )ل اوقن هنو حبقلا او شحفلا ميلا اوقلا اذهلثشم 0 الءاينثالا

 مقذ كوب رحلاباذءاوقوذةمايقلاموب مط لوقت نإبمهنم مقتنن ىأ 1 )ىف رخلاباذءاوقوذ) ةلاقلا هذه

 متمدقأو ًاورقفلاب هللا متفصو ثيح مكلعفءا ازجق رحنا باذعلا كلذىأ (كلذ) ايندلا ف صصخلا نيماسملا
 ناالاديلاال ناسنالاوهلعافلا نال ازاجما ليس ىلع ىدبال ارك ذامنا( ميد تمدقامي)ءايبنالا لتق ىلع

 عقاولاك لمع لكل عج ديلاب نوكي ل لمعلا ان الواهيلالعفلا دانس نسح لعسفلاةل[تناك املديلا
 0 اب بسب ب دعيف (درعلل مالاغب سيلك أو ) بيلغتلا ليس ىلع ىدهالا

 تازنىلكلالاق (انيلا دهعهللا نااولاق نيذلا) لجوزءهلوق ُه وسحلا بش وءىبملات قاعي نا لدعلا

 نب ى->وءارو زاعنب صاحنفو توبات نبدي زواذوهب نب بهوو قيسص نإ كلامو فرشالا نب بعك ف

 اباتككايلعلزن وال اوسرانيلا كئعب هللا نا عزب داباولاقف لسو هيلعهنلا لصونتلا اونأدوهماا ند بطخأ

 نافرانلاهلك نإ رهاب ا معزي لوسرا نمؤنالنا ةاروتلا فاعمل ءلا دهع هللا ناو

 ان يمأ ىنعيانيلا دهعهلنا نا اوللق نب«! كوكشما نك ف ىنعياولاق نبذل ىلا عت هللا لزنأ اذ كانق دص هانت

 هقدص ىلعال اد كلذ نوكيف ىنعي( رانلا هلك أ اننإب رقبانيتأي ىتح لوسرل نمؤنالنأ) هتك يفاناصوأو

 هللالوسرهنامع زم ءاج اج نمةاروتاا ىف لئارسا ىنب مأ ىلاعتهنلا نا لاقهنا ىدسلا نع ىدحاولارك ذو

 تاينايامهتافاق ساو "افك اينأ اذافدجتو حيا كيتأي ىتح راثلا هلك أننا رقب كين أب ىتح هوقددتالف

 تعفترامثمالسلا هياعحيسملا تعم ىل موف ةيقابةداعلاه ذه تن اكولاق هع ى دحاولاريغداز ناب رقربغب

 ناكلذ ىلعلدب ومهفي رحتودوهباا بذكن موهوةاروتلا لعب ذك طرمثلا|ذهءاعدا نا ليقو تلازو

 تناكوهنم تابقىنلا اهب .ىقأةزههم ىأفةداعلل ةقراخلاةزتلاروهظوه ىنلا قةدص ةلالدلا ىف دوصقملا

 ةفاك ىلع جوف هقدص ىلعةلادلاتارهابلا تاز كملاب اب )سو هيلعهثلا ىلص ىذ :!ىقادقو هقد_دصىلءاليلد

 حميذوةقدصو كسن نمربلالامعأ نم لجو زعةللا ىلا دبع' اهب ب رقّيام لكنابرقااوهقي دصتوهءابنا قاما

 اهب ب رقتيامم اهنا ىنعينإب رقةال_-دااوةنج موصلا حسو هياعفنلا ىلصهلوق كلذ ىلع ل دد واصل مع لكو

 اوعجةم. :غاومتغوأأناب رفاوب رفاذا اوناكوليئارسا ىبالخالم انغلاو نيبار ةلاتناكو لجوزءهللاىلا

 هقرحتو ةمينغلاوأ ناب رقلا كلذ لك أ اتف فيذ-و ىوداطواط ناخدالءامسلا نضفاضيب رات تءاجو كلذ

 ليئارساونب تناكءاطعلاقورانلزنت ملوهلاح ىلعقب لبقب ملاذا و لوبقلا ىلعةمالعواليلد كالذ نوكيف

 هيلع مهما موقيف فوكمفقسلاوتبب طسو اهم 0 رثلانوذ_خأيف هللزوحذي
 ىوداطءاضيب راثلزنتف تيبلالوح نوجراخليئارساونب ول-_جوزعهب راني وتيبلا ىف مالسلا

 ءالؤهاهرك ذىتلاةهيشلاهذه نعابيجمل..بوزعهللالاقمثنإب ر ةلا كلذ لك اتفاطناخدالو ف .فحو
 (ىلبق نءلسر) دووماارسشعماب ىنعي ( م ءاجدق ) دوهبااءالؤط دمتي لق ىنعي(لق) .ماعةج.>الةماقاو دولا

 مهقدص ىلعةلادلا تاحضاولاتالالدلابىنعي (تانيبلاب) مالسلا مهيلع ىسيعو ىحن واي 21

 لثم مهنم متباطامباونأ !نيذلاءاردنالا متاتق لف ىنعي (مهومتلتق ف )نإب رقلا نماوباطام ىنعي( متاق ىذلابو)

 قاوناكنبذلاد ووبلا كلذب بطاخامتاو .هفالس ل عف كالذيدا اراوءارن الا نماولق نم رئاسو حي دأب 0

 ءانعمو 5 اوعد ىنعي (نيقدام متنكنا) مهفالسأ ل عفب نيضار اوناكو مونال سو هيا هللا ىلص ىلا ن مر

 ىلص هيدنل ايل سم ىلاء5لاق مثنإب رقلابمهنايناعمءايبنالا مهئابآلدقك كقدصب مهماععم دتايكايا موبي ذكست

 كالذىأ (مكدبأ | تمدق

 نم متهدقامب باذعلا

 ةفاضالاو ىصاعملاورفكلا

 لامعالارثك نال ديلا ىلا

 لكل ىدءالاإن وكي
 ىلء ىدبإلاب مقاولك لمع
 لاقيهنالو بيلغتلا ليبس

 رك ف هلعاف ئيشلاب سع الا
 هناىنعي ق.قحتلا ىدنالا

 هيمابهربغال هسفن لعف

 مالظب سل هللا ناوإ

 مظيال هللا نإبو (ديبعال

  موجريغب مهيقاعي لفه دايع

 رج عضوم ىف (اولاق نيذلا)
 اولاقنيذلا نملدبلا ىلع
 مفروأ ىنعأر امضإب بضنوأ

 (انيلا دهعهنلا نا) مهرامضإب

 اناصوأوةاروتلا ىفانرمأ

 نمؤنال ناب(نمؤنالنا)
 نايرقبانبن أ ىتح لوسرأ)
 برق ىأ ) راثلا هلك أت

 ءامسلا نمران لزنتفاناب رق

 هيانثمج ناف هاك ف

 ىوعد هذهو كانقدص

 نالهّللا ىلعءارتفاوةإ طاب

 ببسنإب رقلا رانلا لك أ
 هبىتالا لوسرال ناميالا
 رئاسواذاوهفةزكمهنوكل

 د-ةلق) ءاوستازدكملا

 ىل_بق نم لسر مك ءاج

 ىوس تازجتملاب(تانببلاب

 (ملقىذلاب و) نابرقلا

 ءاجدق ىنعي ناب رقلاب ىأ
 ىلع منأ نبذلا فالسأ

 منك نا) مهومتلتق لوهباون أىذلإاونمؤن ملفا ذهل جال ناعالا نع معانتما ناك ناىأ (مهومتلتق لف) مهلعفب نوضارو مهملم

 اذه نامعالاوخ قؤناعاكل اوقىف(نيقداص



 تاومسلا ثاربم هللوإ
 امئامهيفامهلو (ضرالاو

 لام نمامهلهأ هنراوتي

 هيلعنواخب, مطافهريغو
 ليبس ىفهن وةفنالر هكلع
 ثاربمىف لهالاو هللا

 ءايزاولا تيلقف ثاروم
 ا هلئاو) اهاقامراسكنال

 ىكمءايلابو( ريبخ نولمعت
 ةقي رط ىلعءاتلافورمعوبأو
 2 غلبأ وهو تافتالا

 رهاظلا ىلع ءايلاو ديعولا
 نيذلا لوقةنلا عمسدقلا)
 نحنوريفقف هللا نااولاق

 دوهيلا كلذلاق (ءاينغأ
 نمىلاعت هلوق اوعمس نيح
 ضرقيىذلااذ

 دم هلا نا اولاقوان_بحع

 اذا نجعنذ انم ضرقتس

 ىن-همورب_ةفوهو ءاينغأ
 هيلع فخ لهنا هلدثلا عامس

 نم هافك هلدعأدهناو

 (اولاقامبتك:س) باقعلا

 ولاقام ةباكب ةظفحلا سمأنس
 ءلفيحتسو ١ تتاح فلا ق

 قلخلا نم باتكلا ذا

 هب ىحتف هشام ظفحيل
 ىنهعوأةي ردص ءاموازا
 ريغب ءايبنالا مهلتةو) ىذلا

 لعجام ىلع فوطعم (ق>
 اناذياهلةني رقءايبن الا هلتق

 ناوناوخ ا مظعلا فامهنإب

 دعبتسيإل ءايبنالا تق نم
 اذهل ثم ىلعءارتجالاهنم
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 اضرقهللا ض

0 
 نبالاقدقف هناتكو لعلب لخبلا ىلع لخبااريسفتانلج ناواين دلا ىف مظاومأ نم هباولخامبا ونا, نأةمايقلا

 لاقياك ليعلا قي رطىلءنوكيف همئاوهرزو نوامحبى أ ةمايقلا موب هباولام نوقوطيسهلوق ىف سابع
 ةرب رهىبأ نع ىورامهيلعل دي وران نم قوط مهماقر ىف لعل يقو ك_ةنعى هتاعجو مالا اذه كندلق

 ةباور فو ىذمرتلاهج رن ان نءماجلب محلا همتكف هماءياماع لمس نم س و هياع هللا ىله هلال وسر لاقلاق

 علان ءاواتسال با ْثي دا ىنعمىف ليقةمايقتلا موي ران غ نم ماجلب للاهل ًاهمدكف ف لع نع لس نمدوادىبأ

 ةبوقع مههاوف قران نءماجلب كلذ نعاوضوعمههاوفأ نم هوجر# مو مهتسلاب اوت اوودتكت

 ءانفدعب متادلا قابلا قاعتوةناحبسناىنعي (ضزالاو تاومسلا تاريم لو ىلاعتدل وذ لعأللاو 'يل

 عيج كلم لطب هناةبآلا ع نمدومةملاوهناحبساهثربة ماك ذا قبو نونوميف ماك ذاعالاو رو ةملع

 كلذريغو لعولامنمامهلهأهنراو ةاامومفامهلو ةبآلا ىنعم ىف ل_قوىلاعت هلل كلما تمي و نيكلاملا

 ىلعءايلإب نوامعي رق ( ريبخ نول .عباجهللاو) هايبس ىف هنوةف: :الوهكلع هياعنولخس ءالخبلا ءالؤطاف

 قوةحلاموعنم نمءالخبلا ىنمي نولمعيامبةئلاو ىنعملاو د_يعولا ىف غلبأ ىهوتافتلالاةقي رط ىلعةبرغلا

 نااولاق نيذلا لوقهنلا عمسدقل) لجوزعهل اوقف نب رضاخلا باطخ ىلعءاتلاب”ىرقو هيلعمهي زاجيفريبخ

 تلاقانسحاضرقهللا ضرقي ىذلااذ نمةيأ الامذهتازئا1ةداتقو نسحلالاق (ءاينغأ نو ريقفهللا

 لاقوبطخأ نبا ىحوهةلاقملاه ذهلئاقاانا نحلارك ذوءاينغأ ن ةوانم ضرقتسإ ربقف للان ادوويلا
 ىبدوويىلا قيدصلار كبىبأ عم ل_سوهيلعةللا ىلص ىننلا بتكق حسا نءاادتو لتاقموىدلاو ةمركع

 73 وبأ لخ دفان حاض رق للا اوضرقيناوةاك زلاءاتياوةال_ا|ةماقاىلإو مال_سالاىلا مهوعدي عاقنيق || 2“
 ربح هعمو مما ماع ا ا تاك مارت 7 ادقاريثك اساندجوف مهساردم تدب موب تاذ

 هيلعهللا ىل هةللالوسرا دمت نارلعتا كن !للاوف |أوهللا قنا صاحت فار كيو بأ !لاقف عيب_سادل لاقيرخآ

 مسحاضر فهنا ضرؤقاوق د_صو ن.٠ ”افةاروتلا ف دنعاب وم ؟مهنو دج هللا دنع نم وحاب مءاجدق مسو

 ضرقتسياموانلاومأ ضرقتسي امرنا مءزتر كب ابأي صاحن ف لاقف باو هلا ثا فعاضي وهنحلا كلخدب

 صاختنفهبو برضوركبوب ؟ةشنفءاينشأ» نكتوريقفاذاهللا نافاقح لوقتام ناك ناف ىنغلا نم ربقفااالا

 صاصتق به ذفةئلاو دعاب كقنع تب رضل كتيب واننبب ىذلا دهعلاالولمدبب ىسفن ىذلاو لاقوة دي دشةب رض

 ىنال مسوهيلع هللا ىلص هنا لوس .رلاقف كبيحاص ىب عنصأم ,رظن ادم اي لاقو لس .وهيلعةللا لص هللا لوسر ىلا

 ءاينغأ مهنا او ريقق هللا نا معزامظءالوقلاق هنلاو دعا ذهن ا هللا لوسرايلاهتف تع:_صام ىلكلجامركب

 هياعادرو صاخنفل ابي ذكتوركب ىنالاقي دصت هللا لزناف صاحنؤ كلذ دحف ههجو تب رضو هلل تمضغف

 نمدحاو ن٠تردتص دق تناكناوةلاقملاهذهو ءاينغأ ن<وريقف هللا نااولاق نيذلالوق وللا 2-7
 كاذلداقتعا نع ةلاقملاهذ_هاولاقاونوك,نأواعال 0 لا ل احلا نوض رمهكلدويلا دوه
 درة مرفاكن عيتر دصاماو لقاع نعر دصتال حس ةلاةم,ظعةلاقملاهذهف ناك امه وءازهتسااهولاقو لوقا

 ىنعملاوءارتفاو بنك كلذ نالءاينغأ نو ريقفهللا نامطوق ىنعي (اولاقامبتكنس) هلالضو هرفكف

 اوفاوي ىتح مهياعةظفحلااهبتكست ىتلارطامع أ فئاصص ىفلوقلا كالذ تثنس ليقواولاقام مهيلع ظفحنس
 دوهلاءالؤهلاقامب تكس سءانعمليق (قدريغبءايننالا مهلتقو) مظدي دهتو ديعو وهفةمايقا | موياهب
 اوناكنيذلادوبملاىلا ءايذالا ل تق سنا ءاوولهأ اوهام نية. رفااالكى :زاجنتق مهفال سول هفام ب ككاو

 ىنعم فلل يقوومهيلا بدق مهلعفباوضر مهمالمهلئاوأو مهفالسأ لءفا.ءاو سو هيلعةئلا ىله ىنلانمزف

 مضىفةدئافلاوءايبنالا مت ماب لقب مهاضراضي ًامهيلع ب ةكن ومه_بفناب اولاقامءال وه ىلع ب نا

 سيل مهنملوقلا ذهن او مظعلا ىناوخاامهنا كل ذبمالءالارةفلاب ىلاعت هللااوفصوام ىلا ءايبنالا مهلتق

 لوإب



 نمهلسر نمراتْح و ئطصي هللا نكساو ىنعي ءاشين» هلسر ند «ىتج هللا نكءاو) رفاكدلا نه نءؤملإب |

 ىلص دمه ةون ةصص ىلع لئالدلا تماقا هنا ىنءد (هلسرو ابان اف)هبيغن مءاشرام ىلع هعلطرفءاشد

 لقبر مو عملا ىلع هل سرولاقاعاوإ-وهياعمللا ىل_دد# هلو روهللانامالاالا قبب لف ل سوهياعهشلا

 ارقمناك لسرلا عيمجب رقأ اذاهنالوءاشي نموإ_سر ن٠ ىبتحب هللا نكلو هلوقاد_ي-ودلا ىلعهلوسرو

 نماوق دصن ناوىنعي )0 اوهشو او:ءؤتناو) ليسرلا جيم وتم «ىتال نما اال مهدحأب

 32 راوقتتو صاخما نمؤملاو م<_:م قفانملابهتءاعأو بيغ نمءاشأام ىلعه«-تءاطأو ىتااسرب هتيبتجا

 هلوق و ةنجلاوهو لو زج باوثكاقتاوكن ا اب كلف ىنعي (مظعرج أ مكلف) هنعك اهنو هيك سمأ

 نولخبي نبذلا نيج الو ىنعي (مطاريخوههلضف نمللامهات ا ام نولخبي نيذلا نيسحالو) لجوزع
 هنعاهسح قدتس الامم تاينتقملا كاسماوهلخبلاو (مطرسش) لخبلا ىنعب ( وهلب ) مطاربخ لخبلا

 هللا لصةللال وسر بطخ لاقر مي نب هللا دلع ع نعلخببا مذ ىلعةلاد ةنآلاو لخبلا هنمرثك,ىذلاوه ليخلاو
 اورحفف روجشلابم هم ًاواولخبف لخسملابم د مأ حشلاب مكلبق ناكن ءرم كلهاعاف حلاو ايالاقف ب

 نءؤمىناعمتجال ناتادخ لس .وهيلعةللا لص هنن لوسر لاق لاق ى ردمخلاديعس يب نعدوادوب أ هجرخأ

 935 ' الاهذهتازن نميفع ءاماعلا هلتخاو بي رغ نسح ثري د>لاقو ىذمرتلا هجرخأ قا, اءوسو لخبلا

 ةنآلاه ذه ت تازن دهاجمو ىبعشلاو هنعا اصيب أ ةياور ىف سابع نباوةرد رهو ًاودوع_سم نن هللا ديعلاقف

 نع: رابع بلا ناك اوه د ءامعارثك أنالوقلا ا ذههجوو مطاومأ ةاكز اودؤي نأ نواخبي نيذلا ىف

 ىلاعتهلوقوهو ةبآلا قايس فدي دشلا ديعولا هيلع لدي اليخ نوك,.ال عوطتلا عنم نم ناو بجاولا عنم
 نباوهنع ةيطع ةياور ف سابعن,!لاقو عوطتلا فال ب جاولا كرتىفالا ن وكم الا ذهوهباواخام نوقوطيس
 وه لوقلا اذهوهنوبنو مسوهيلعنلا لص دم ةفصاو .تكنيذلادوملارابحأ فت تازئاها دهاجم ٠ نع ج

 نالفلخ لاقياكزعلا هيف لخ دي و عفنلاوريملا عنم نع ةرابعلخبلا نالوةلااذههجوو جاجزلاارايتخا

 لابو نو ءزايسىأ (ةمايقلا مويدبالخيام نوقواعيس) لوقو هز ءراتخاو لوالا لوقلا ىربطلا عيصصوم اب

 ىلعبآلا ىنعماءلج ناف قوطلا مازلاهباوأ ام
 ليوأتا| اذه ةصص ىلعلدب ددمدق لا قرق مشيت اعلا و تق قرا هير م

 ةمادقلا موبهل ل ثمهناكز دؤر لقال مهلا هان |نم لسو هيلع هللا لصةللالو سر لاق لاقةرب رهىبأ نع ىورام

 الوالتمث كزنك انأ كلامان أل وقي متيقادش ىنعي هيتمزهلب ذخأي مثةمايقلا م وب هقوط,نا تبدي زهل ع رقأ عاجش
 ناوادولاناتتكسنلاامهليقناتبيب زهلهلوق ىراخ ل! هجرخأةنآلا هللا مهات 1 امي نولخببي نبذلا نيسحت
 ري_سفت ثب دحلا ىف ءاجدقو اهمةدش ىف نادي زامه ل ةواهاف نافنتك ناتطقن امه ليقوةيخلا ىنيعقوف

 هلكو نين ذالا نم لفس أ نيمحالا ىندعنموه ليقو كنا لصأ ىف ناتغطمامهن| ل_قوداق دشامهئابهيتمزط

 لاقى .ًاراملف ةيعكسلا لظىف سلاجودو مل -وهيلعهللا ىلص ىبنلا لات .يتالاقرذىفأ نع (ق) براقتم

 نهىأوىلأ كادؤ هللالوسرابتلقف تق ناراقت أ ف تلج ىت-تئخ لاق ةبعكللا برونورمسخالام هد

 هلامث نعو هنيع نءوهفلخ ن هوهب دي نيب نا ذكهوا ذكهواذكه لاق ن ءالاالاؤ1نورتكا ال مهلاقمه

 4 ا اممظعأ ةمايقلا موب تءاجالااهتاكر ىدٌؤر المغالورقب الو لبا بحاص نمام مهام لبلقو

 هةرفوإلظفل سانلا نيب ىذقي ىتحاهالوأ هيلعتداءاهارخاتدفنانلك اهفالظابهؤطتاهنورقبهحطنت
 مون وفك ل يقورانلا نهقاو طأم قانعأىف لع هناةرا الا ىنعم ىف ليقو نيء_ذومىفمانعع ىراخبإلا

 ( لوا“

 سابع ناودوء_-سمنبالاق دقفاهبل-خبلاوةأكزلا عنم

 آ (نزاخ) - 47 )
 راثلا ىلا ه عقدي ية نابانهلعرقأارك ذة_يحريميهلامااكز عنم نم ث دخلا ىفءاج م مهقانعأ ىفاقوط قملا نع

 مربخيف بيغلا ىلعادمم علطيلهللا ناك اموةبآلا ىنعمىف ليقوايالبلاو نحملاد_:عقفانملالزازتي و
 انالفو قافنلاهيلق ىفانالف
 كلذرعيف صالخالهباقف

 نءالهللا رايخاة هج نم

 لع ةنآلاو هة شقة يح

 توعد مهناف ةينطابلا

 مناف مهمامال مءااكلذ

 اوراص هل ةويالا اوتش

 ع | تح ل ا نيفلاذع

 ناو لوسرلاربخأ بيغلا ع

 اوراص هل ةوينلا اوتيثأ

 وهورخا ءصنل نيفلاخم
 اونم اف) نييبنلامتاخوهلوق

 ضصالخالاةقصب (هلسروهللابأ|
 (اوقتتو اونمؤت ناو)
 (مظعرج أ كلف ) قافنلا
 ىنام ىلزنو ةرخآلا ف

 ن.ذلانبسالو) ةاكزلا

 نءهنلامهانآاعن وادع

 أرق نم (مطاريخوههاضف
 افو ذ_< افاضم ردق ءاذلاب

 نيلخارلا لخ نب_هغالو ىأ
 مها اريخو ل_ف وهو

 ارق نمادذ كر ناث لوعفم

 نإسح ل عاف لعجوءايلاب
 ريهضوأ هللالوسرريمض

 نيذلالعاف لوج نمو دحأ

 الوريد !ناكنولخس

 نول_خبي نيذلا نب_سحب
 ل_دفوهو مطاربخ مهل
 لب) ناثلوعفم مطاربخو

 (مطرش) لخبلاىأ( وه

 منع لوزتس مطاومأ نال

 لحبلا لابو مهماع قسسو

 موب هباواحتام نوقوطيس)

 هوعنم ىذلا طام لعجميس 6 ْط رسوه ل هلوةلريسف 5 :(همايقلا



 - د ان كاز ا 1 سلال لل 11321مه13 1 ل

 نينمؤملا ارذيلهللأ ناكام)

 نم (هيلع متأام ىلع

 ىنالا ديك أتل نيقفانملاو

 نم ثيبحلازيمي ىتح)
 0 (بيطلا
 ىلعوه زج ريع صلخلا نع

 نيقدصملل مث أ ىف باطخلاو
 قافنلاو صالخالا لهأ نم
 رذيل هللاناكام ليقهنأك
 لاحلا ىلع مك_:منيسلخلا
 طالتخا نماهيلع متأ ىتلا

 مهزبع ىتح ضعبب ضع
 هسيدن ىلا حولا مكنم
 امو) مكلاوحابهرابخاو
 7 معلطيل هللا ناك

 0 منمادحأ

 رابخا د.نعاومهوتت الف

 لجرلا قافنب لوسرلا
 علطي هنارخآلا صال_خاو
 عالطا بولقلا ىفام ىلع

 اهرفك نعربخيفةلل

 11 1 نال كاز قل نمر رك لال نملانربخ سانلا ىازسو هلع دا لص ةتالوسر نسحو هرمجلاط نملاقريخ سانلا ىأ لسو هيلعهللا ىبصهللالوسر

 دولا سفن نمامةللا دبع لاقلاقدوسالا ن عمدنس ىربطلارب رجناىورووإ تءاسوهرمع

 اي ةوامتا اودادزيا مط ىلعامامهسفن الريخ مط ىلءامنأ اورفك نيدذلانبسحتالوأر ةواطريخ" توالاو

 ةبالاهذه لجوزءهللالزن أرملا لها نمةعاج لاق ىرابنالانبالاقورارب اللريخهنبا دنعامو هللا دنع وم

 مهفالخو قحلا مهتدن اععامنأ اودادزبل مط ىلامنالاقف نونمؤيال نأ هماعىف ىنبس تلا نودنااعي موقف

 هللا نمجاردتسا كلذ ناف ىصاعملا ىلع ىطعي هللاتيأر ١ اذا ملسومْيلعمشا لس ةنلا لوتس لاق دقو لوسرلا

 ناوادبأ نونمؤيالمهنا سو ةياعسا صهيب هللا رعأ موقءالؤه جاجزلالاقوةبآلاهذ_هالن مث هقلخل

 رام ل يطي هنا ىلاعت هللاريخ أ ث يح هب ردقلا ىلعةرهاظةجخةبآلاهةهوامناوارفك مهديزب مهقافت

 ىتحهيلعمتأام ىلع نينمؤملارذيلةنلا ناك ام)ىلاعتهلوق ُه ايغوامتاوارفك اودادزيل مهلهيوموق

 نام عزت داماي شب رق تلاق ىلكلا لاقفةبآلاهذهلو زن بيس قءاماعلا فاتخا (بيللا مم ةفبحل اربع
 ضار هنعهتلاوةنجلا قوهف كنيد ىلع كعبتو كعاطأ نم نأو نابضغهيلعهتااورانلا فوهف كفلاخ نم

 هللا ىلبصهنلالوسرلاق ىدسلا لاقوة الاد د_هىلاعتهللازناف كب نمؤيال نع وكب ع نمؤي نمانربخاف

 ىبر فكي نمو ىف نمي نم تماعأو مدى لع تضر عاك نيلطلا فاهروص ىف ىتمأ 00 و
 اموهعم ن<ودعب قابل نءيرفك نءوهب نءؤب ن * عي هبا دم معز ءازهتسا اولاقف نيقفانملا كإذ غلاف

 ماوق أ لابام لاق مثه_يلعىن' ًاوىلاعتةئف) دمق- رن ىلع ماقف ل سو هيلعةنلا لص ةنلالوسر كلذ -

 ىمهسلاةفاذح نب هللا دبع ماقفدب :ًاينال!هعاسلا نيب وكي امف ئث نعفولأسنال ىماعيف اونعط
 نآ رارغلاب ماثيد و واب رقئابانيض رةنلال و .رابلاعف 0 وسر رايد نس لاقف

 رفاكلاو ند هٌولا نيباه نوقرفب هب هلا ارسم الان نيش ل1 ق1 لبقو الاه له تلا لزناف رتل نع لزن

 دحأ موب مهقافن هللار هظاف نينمؤملا نامياك مهناميانا وعدا نيقفانملا نماموق نال مقو ةبآلاه ذه تازتف

 ظ 0 باطخلا ني يفك و ا ل 00 و ا رو

 3 لعين لارسال يلا نك امو ه4 وأتم ل باخر فو وبيطلا انمي زيكرفح

 عقال متقا وسر نمار قطن اغا نوار طوبيا م ولا ةللازيق 0

 ةناعالعتنئاسوم ناك نفةعرزطاولتقلاو فوخلا ف ميجا ءاهلا ردح ا عون زييعلا لص>امنا ليقو 1

 قفانملا نم نمؤملازييىت>ةنآلا ىندعمف ليقوهرفكو هقافنر هظأ اقفانمناك نمولزازتي مو هقن دصنو

 نيكرشملالاجرلا بالصف نيئمّوملارذبلهللا ناك امن الا ىنعم فل يقوةرحطاو داهلاب رفاكلاو

 هيلعمتن أ م ىلع ناميال هلا مط ىرس نيذلا ع د الوأعديلهنلاناك امىن-هلاو تاكرسشملاءاسنلا ماحرأو

 نينمؤملا نم كئاسن ماحرأو كبالصأى نم نيب و ؟ْدي قرفي ىنعي بيطلا نم ثيبدخ ازيع ىتح كرمشلا نم
 0 00 2 رانا قافنلاو 6 9 ل ايوا لحال 00

 هيل ان ل 00 ,افكلااهمأ لنيل 1 أمو

 نمْؤملاةفرعمىلا ليدسالف سانلاداحهبمغ ىلع 0 راجهللا ةنس ناوهرب_غدحأ بد ا معا

 هناا ىل_عهتاش صلخلا نمّوملازيمتف بئاصملاو تاف الاب ناحتمالابالا ق_فانااو ا دا رراكحلا نم

 لزب و



 ريغ .وه(ناطيشلا <لذامنا)ا اواعفامف قيفوتلاب مهيلع لضفن دق ( ميظع لضفوذ هثلاو) اوبلقن ا ىلع فوطعموهو هطدت بأ ىلعو دعلا هو ىلا
 مسالةفص ناطيسلا اوأ ها ا اّسسمةاجوهو نيقفانملا ىا (هءايل أف وحب ) معن 3. و ناطيشلاوهطبنملا كل ذاع اىأكلذ
 فوخ ىلعهللا فوخد_علارثؤي نأ ىضتقين امال نال(نينمؤم متنك نانوفاخو)هءاياوأ ىأ(مهوفاختالف) ربا فو وةراشالا
 ءايبنالاةروسىفالا عفان نارقلا لك ىف كنزحب( كتزحالر) ل صولا فورمعوب أ امهقفاوبوقهي ولهسقولاو لصولا ف قوفاخوهريغ

 مهربغ ىلع دئاع كلذ لاب وامو 51 مهسفن ار يغر فكلا ىف مهتعراسع نورسخبإال مهنا ىنعب هللا ءايأوأ ىأ

 ا 75 7 0-0 مهماع لضفت ىلاعت هنأ ىئعي (مظعلذفوذهللاو ) ملسوهيلعفتلا ىلصةنلالوسر عم مهجور درج مهنع هلابو دوه فيك نيبمت 5 7 72202 : :

 ) 9! قاظح مط لعحتال امنا) لجوزعهلوق و اوعجر ىتح نيكر شما بولق ىف بعرلا اقلب مهلعل تت ليف واداعفالا قرفوداب
 : 7 3 7 1 كلذ تلا نإب,ةسوسولا,فوخناطيشااوهظ.مث اوف وخلا <لذامنا ىنعي (مءايلوأف و ناطيشلا كلذ

 نينمؤملارشعماب كفوخ ناطيشلا ىنديمءايلوأ لوقو مهونبح و مهوفوخب ونينمؤللا اوبهربل مههاوفأ ف 00 2 نما
 نعاودعقيل نيقفانملاهءايلوأ فوخي هانعم ليقو مه ءوفاختل كرر ودص قهءايل اوأمظعي هانعم لبقو هئاياواب

 مهةللاءايأ اوأوهسم أ نورئؤي وهنوعيطي نيذلا نوةفاذملاو رافكسلا مهناطيشلا ءايلوأو نيكرسم الات

 اوفاحالف ىنغي (مهوفاختالف) مهسمأ اذا هنوعيطيالو مهفوخاذا ناطيشلانوفاخنال نيذلا نونمؤملا

 هب رسضام غلب أكلذو ( ميظع
 لدن ةيالاوهسفن ناسنالا

 هاعملاورفكلاةدارإ : 1 : ِء

 نوي ؛ناهيداران ا 1 3 تت 3 9 0 :
 0 هال : ١ ا الو) ىلاءتهلوق قو رفظاا ورصنلاب كل لفكحتم ىنا ىدعوب نبق دصم ىأ (نينمؤ٠متنكنا) مرصانو

 موق مهليقو د وهملاءاسؤرو نوقفانملا مهليقو شي رقرافكم هلق ( رفكل!ىف نوعراسي نبذلا كنزحب
 دوصقملاا ذهنافكتب راحل عوجلا عمجب ورفكلا ىف عراسي نمد اي كنز حالو ىندملاو مالسالا نعاودنرا

 نوعراس ىنءملاو لس وهياعقتلا ىلص ىنلا ىلع رافكلا,هترهاظمر فكعلا ىف مهتعراسم ليقو مط لصحال

 1 راسم يعي : (ايشهنلا او 3 نامهنا) مهياعروصنم كاف ,هلعف كنزحالفزفكلا ةرصنىف

 ىناظح مطل عجالأةللادب ربإ) أيشفتلاءايلوأ اورضي نا هانعم ليقو تالذب مهسفن أن ورضي ا رفكتلا
 لسيلدةبآآلا فورفكسلا ىفاوعراس ىتح مطذخ كل ذلف ةرآلا باوث ىفاريصن مط ىلل_هجحال ىنعب (ةرخآلا

 ةرخآلا ف ىندعي (مظعباذعمطو) ةلزتعملاوةبر دقلا ىلعدر هيفوىلاعتهللاةدارإب رسثلاوريخلا نأ ىلع ||
 نام الابر فكدلا اولدبتسا مهنا ىنعملاواور فك مئاونمآنيقفانملا ىنعي (نامالابرفكلا اورتشانيبنلانا) || ٠

 مهرفك ةدارا نودب

 (ناميالب رفكلا !ورتشا

 اورمض» نأ ) هبهولديتسا ىأ

 ررضلا نمأيش ىأر دضملا

 فانا ةرمبق ”كذألا نزلا |!
 نءعدتراوأ نيفاختملا نم | اورضي نا) هنعال دب هريغذخأو ”ىشءاطعا نم ىرتشملا لعفياكر فكللا اوذأوناميالا اوطعأ مهنأكف ||

 عيجف ةينائلاومالسالا [[5 رخالا ىف ىنعي (ملاتادعملو) كلذديمهبفن | او رسداعاو ناعالاب رفكسلا مطا دبةساب ىنعي (ايشعللا

 سكعلا ىل_ءوأ رافكللا [| دمحا,نيسحنالو هانعفعءاتلاب ارق نفءايلاوءاتلإب نإسك ىرق (او رفكن يذلا نيسحتالو) لجوزءهلوق ُُة

 (نيسحبالو ميا أب اذ عمطو) 3 رشم ىف تأ زئاريخ مطانءالما ارافكدلا نيسحالوهانعملاقءايلابأر ق نمو مه_سفنالاريخرافكللا ءالما
 0 عما 1 ةاواملا نمهإ_داوريخ انلاولاهمالاءالمالا (مطىلعامتا) ريضنااوةلظي رق ىندومبف تازئليقو ةكم

 وا كم ءالا مهنيسحفف لحالاىف ءاسنالاورمعلا لوطب مهاياانلاهما نا اورفك نيذلا نئافيالو ىن-هملاو نامزلا نم ةدلا ىهو

 اهلكو ةز> ءانلإباهلكوورمع امنا اودادزبل مطاجا فرشؤنو مهلهعاعا ىنعي (اعا اودادزيلمط ىلغاسعا) ىلاعت لاق مث (مهسفنالر يخ)

 الفالا اشو ىثدم ءاملاب لئس.لاقهيبأ ن عركبىلأ نب نجرلا »بع نعمدنسب ىوغبلاىورةرخآلا ف ىنعي (نيهم باذعمطو) ]|

 همساعمناو نإ اورذاكلا نيس الو ىأ عفرءايلإبأر ق نميف (اورفك نيذلا) ءانلان اي رخالاو ءاياابنايلوالا نوقابلاءاتاب اهعاف مهنيسحت
 ةيرداصمامو مهتقتالاريخا:ءالما ورم نيرذلا نب كحيالوربدقتلاو نيسحيا نيلوعفملاعطوم ىف( مهسفنالريخ مط ىلءامنا)هلوق ىفهربخو

 نب رفاكلا نيسحتال وىابهءاتلاب ارق نم. ووفااحالفةإصتممامالا ف تعق واهنك-اوذل اودفم تكن ن أطال لع سايق فاهقح ناكو

 ءالمالاو نيلوعسفملا نع بون هزيح فام عم ناو مهربخ نب رفاك- ل ىلكام نا نب سحتالو ىأ نب رفاكسلا نمل دب مونالاريخ مط ىلاسغاو
 ةلمحلل لداعن فن اماسمةلجهذهو ىلوالا نود ةفاك اهناللصتم_تكنتن ا يقح هذهام ( آل اودادزيل ,ط ىلعانا) ,ه ,رمخةلاطا اومطاهما مط

 ىصاعملاةداراو حلصالا ىتائسم ىفةلزتعملا ىلءانل ةتجةءالاوا#: | اودا ديل ىط ىلكاغ ا ليقف مطارب_خءالمالان وبس ال طابام ليقهناك اهليق

 قماللاو(نيهمباذعمطو)



 لوسر الذ غلب عوجرلاب اومهواومدنءاحورلا اوغلبف دحأ نم اوفرصن ل هباحصأو نايفسابأ نأ ىور ,حرجلا(حرقلاا مهباصأامدعب نم)

 دحالاموي جرت نايفس ىلأب باطىف جورخللهباحصأ ى :||بدنفةوقهباح-ص أ وهسفن نم مهم ري و موبهري نأداراف ٍلسو هيلع هللا ىلهةنلا

 كر َسسشنملا بولق ىف بعرل هللا قتااف حرقا هباحصإب ناكو لايمأ ةين سن ىل !عةنيدما نم ىهو دسالاءارجح | وغلب ىت 01 ل هلا نم

 ماح سا نيذلان الةر مَع «م.نمتاحلاصلا اوا.عواونمآ 11 نارا ريفا نم(او ناو مهتماو* ا نيددلل) تاراقاوبهذف

 وعجدق سانل!نا)اوباحت سا نيذلا نمل دب (سانلاو طلاق رب نيذلا)ةرخآلا ىف( مظعرجأ ا) مهضعبالاو ةتاو مهلك | 0 وهلل

 نعى دان نا.ةسابأ نا ىور )ل 1

 لباقلا ناك( هاف للاءاش نا

 له نارغسوب أ جرح

 0 بعرلا هللا قلافةكم

 قلفعجري نأ هلادف هيلق

 ميعنابلاقفا رمتعم مدقدقو

 قتلن نأ ادع تدعاوىنا

 ناىلادب دقوردب مسومع
 ةيدملاب قحلاف عجرأ

 ةرمثع ى دنع كلو مهطبثف

 لاقفنو زودت نيم سم ا

 اوجرح نأ نودي رتأمط
 تافيالهتلاوف ؟لاوعج دقو

 نجرحال هللاو مالا

 نواوقي مهوأك ار نيعبسىف
 لككولا منو هلبا اماسح

 مهعم تناكو لا. نامت

 اوباصأواهو ءابفةراحت

 ةنيدملا ىلا اوفرصنا| مئاريخ

 ةكمىلا نايفسوبأ عجرو

 لالا هءلعلاقف لباق' اردن ١ مسومأت دعوم .دعان حا نمهفارصنا 07 31 5

 لوسرلااوءاطوهرماو أعيج ىهوعاطأو نااوباجأ ىألو-رلاو تلاوباجتسا يذلا ىلا | وو كلا ذف نيماغ
 تع 6 اوم-منءاونس- أ نيذلل) جاربلا لأ نءحلانامدعب قم نعي (حرتلا هماصأا م دعب نم ه) اضيأ

 (ميظعرجأ) هنعفاختلاو هتيصعم و ةتاووزغلاىلاهوباجأو سو هيلعفللا ىلص هللا لوسر ةعاطإ او:سحا

 اهلبق تا ةيآلإب 5 ةلعتم ةيآلاه ذه( سانلا م طلاق نيذلا) لجو زءهلوق م ةنجلاوهو لي زج باو' مط ىنعي

 نب ميعن هنااهد> ا هوجو سانلابدارما قول وسرلاو هللاوباجتسا نيدلا مهوهرك ذمدقت نم نيذلإبدارملا نال

 نالد_حاولا ناسنالا ىلءسانلا ظفل قالطازاجامناو صاخل اهب دب 0 ظفالا نوكرف ىجشالادوعسم

 ناكناوةءاجلاىلالوقلاو لعةلاكلذ ةفاضا نسحهري_غهب ىضروالوقلاقوأ العف لعفاذا دحاولا كالذ

 دبع نم بكرا ساناابدارملا نا ىتاثلاهجولاو دح او لاقلاوا سفن متلتقذاو ىلاعت هلوقكوهفادحاو لعافلا

 ىلا ادارال مهنا كلذو نوقف انما سانلاب كارلا نأ ثلاثلا هجولا قحسا نب د و سابع نباهلق سقلا

 كرا ايدق عون أدقم .وفلا نا يطاولاقوهعم جوردخا نعدب اصصأ اوهننايفسىبأ داعيا ز هب: لو هيلع هللا ىلص

 ءاسؤر ن باس اونايغساب أ نعي (ضانلا نا) <نمدخ قد ملمهيلا مثج رح نافككنم هك الا اولّتقف
 (مهوشخاف)اعوج هنوعمج رتل وق يول نارك عوام ع )ع اوعجدق) نيكرشملا

 اقيدصت في وختلا كلذ نيه لادازف ىنعي (ًأناميامهدازف) مهبمكاةقاطالهنافمهورذحاو مهوفافن ىأ

 نا.ءالاةداب زب لوقي نمل ليادةبآلاه ذه ىفو ل_سوهيلعفثلا ىلص مهيدنر صن ىلعاتوبثو مهنيدفةوقو انيقيو

 وههللا انيفاكىأ دا موهاادت اوامر نامالا ىفةداي زلا عوقو ىلع صن ىلاعت هلا !نال هناصقتو

 ىرلارعبشلا كيفك«ىأ ع ىرو عبش ىنغنم كبسحو * سقلا ىرمالوةكو ف مهرمانيفكي ىذلا

 قاك-لا عنو هلاان فكي ىنعملاو فاك! اوه, ليكولا لب قواهلكرومالا فهيلالوكوملا عن ولا عاو ىن#عي ليكولا منو

 وهىلاعنهلنا ةفص ىف ليكولاو هب ماقو افك ىذلاوههلام ف ل جرلا ليكوو ليفكحل اوهل كولا ليقووه

 ىلاعتهلوق ىفلاق سارع نب نع ١) اهاكمهروماب لقتس ىذلاهناو مهطاصمودابعإ !!قازراب ليفكلا

 دمحم اطاقورانلا ىف ققاأنيح ميه اربااطاق ليكولا منن ذوةللا انيسحاولاقودل اوقىلا لاو هجدق سانلانا

 وفر هنافىأ (اوبلقتاف) ىلاعت هلوق ُُه مكلاوعج دق سانلا نا سانلا طلاق نيح ملسوهيل عدلا ىلص

 (هللا نمةمعب ) هيلعلدب بالةتالانال جور ف ذة.اوبلقنافاوج رخو ىنعلاومهجورش دعب اوعجرو

 عفانمةمعنلا ليقويرلا نمردب قوس ىفاوباصاموهو ب روةراجت ىأ (لضفوإ او دعاوةلي ل ةيفاعب ىأ

 ناوضراوعبتاو) حارجو لّدق نمهوركمالو ىذأ مهبصن ىأ(ءوسمهسسعلإ) ةرخالا باوث لضفلاو ايندلا
 ىضرووزغلا باون هللا مهاطعافاوزغا ذه نوكي لهاولاق مهنا ل .قوهلوسر ةعاطوةللا ةعاط ىف ىنعي (هلا 3 ةملعأ 7

 و م ع سيح هسح هج

 هطيبثت ل ثم نوطبش عابتأأهل ناكوأ دحاولا هب دي رأعجوهو ميعن لوالا سان هلاق قب وسلا اوك جا متجرخاعا اولاقو قب وسلا

 :ال) ميعنوألوقلاوأ ءا مهوشخاف <لاوعج دق سانلا ناوهىذلالوقلا ىأ(مهدازف) .هوفاخن (مهوشةاف) هباحصأو ناي .ةسون قاع لاو

 لجرادذهلوقت ةدكلن 10 بلا عمم وهودافك اذا“ "ىلا هيسح لاقي هللا |: مفك ىذلاىأ |هللإ !انيفاك (هللاانب بحاول !اقوزاناقيإ ودراصل

 (هللانمتمعباوبلقانإ) وههيلالؤكوملا عنو( لو كولا منو ) لعافلا مس |! ىنعم ىف هنوكل يمت ة-ريغه:ةاضانالةر كتنلاهب فدتق كيسح

 ةدعدكا نءمهءوساماوقلبم(ءوس مهم ) نيمهرد مهردلاباوباصافةراجتلا ف ب رااوهو(لضفو) مهنمودعلارذحو ةمالسلا ىب هو

 مهجورتو مهنءارج(هللاناوضراوعبتاو) ءوس نم نيش ربنيمعنمردم نءاوعجر فرب د قتلاوةمع::|ذكواوبلقنا قريمضلا نملاحوهت



 ضر

 مهتيقب ىلع نركسنل مهتداقو هبا أل جانبصأ دقاولاقو مل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ى ا ةعجرلا ىلع ا

 ىف مبلطي هباحصأ ىف َج وخدقد_لاقدبع.اي كءاروامهللاقادعمنا.ةسودأىأ اراماف مهنم نذر فلو

 مهعينص ىلع اومدنو موي ىف هنع فلخت ناكنمهعم عمتجا دقواةرتكياعنوقر حتي طق هلثمرأ ل عج

 ىرتىتح لحرت كارأام هللاولاقلوقنام كالي ونايفسوبأ لاق طقدإ_ةمرأ ل ةئىثكياع قنا نه «-ييفو
 دفلهللاوف كلذ نع كاهمأىناهللاولاقف مهتيقب لصأتسنل يلع ةركلاانعجأ دقلةللاوذلاق 'لدخا ىصاون

 تلقلاق تاقامولاقانايب أت اق نا ىلع تيار ام ىناج
 ليبابالادركلاب ضرالاتااسذ ا# ىتاحارتاوصالا نمدهت تداك

 لب زاعم ليمالو ءاقللا دنع 001 ةلباشال مارك فنساب ىدر

 ليخلاب ءاحطظبلا تطغطغتاذا * م<ئاقل نمبرحنب|ليوتلقف

 ل.ةا,ترذنأ ام فدوب سلو « هلباقي ش>والدجأ شيج نم
 ةرباالجالةنيدملادب رئاولاق نودي رث نبأ لاقف نقلا دبع نم بكر صوهعم نمو نايفسإبأ كلذ ىنثفاولاق

 هومتيفواذالاق معن اولاقاهومتيفاواذا ظاكعبابس زكلابا ل لجأوةلاسرا دمءانع نوغابم متن أل هفلاق

 بكرلا صو ةكمىلانا.ة_بون آف رصن اومهتيقب لص جنا هباح أى لاو هيلاريسلا انعجأ دقانادو ريخاف

 هياعدتلا ىلصفثلالوسرلاقف نايغسوب ألاق ىذلاب هو ربخاف دسالاءارمحب وهو لسو هيلع هللا ىلد هللا لوسرب
 لاقو ةثلاثدعي ةنيد | ىلااعحار لس و هءلعةللا لص هللا لوس رف رمصت | مليكولا معن وةلل انبسح هبادضأو لسو

 فرصن.نأدارأ نيحدح مو. نايفسابأن ا كلذو ىرخدااردب ةوزغىةبآلا هذه تازنةءركعودها 2

 كلذ لسوهيلعهللا لصةللالوسرلاقف تئش نا لبا ىرغدااردب مسوم كني واننيبامدعومدمحايلاق

 سم ةيحان نم ةنجممب لزن ىت- ةكم لهأ ىف نايفسوب أجر لبقملا ماعلا ناك اسافهتلاءاشنا كندي و اننيب

 وبأهلاقفارمتعم مدقدقو ىجشالاد وعسم نب ميعن قاف عوجرلاهلا ديف هبلق ف بعرلاهللا ىقاأمث نارهظلا

 ماعالاانحلصيالو بدج ماءاذهو ىرغملار دب مسوع تال نأ هباصدأو ادت تدعاو دقىفا ميعناب نايمفس

 كلذ مهدي زيفانأج رخأالو دمت جر كين أ ءرك أواهملا جرخأالن أ ىلادب دقو نإلل ابرمشنورحشلا هيف ىعرت
 ىانا مهماعأو مهطبشف لب دملاب قاحاف ىلبق نم نوكين أ نم ىلا بح ًامهلبق نمفاخلانو؟نالوةءارج

 ءاحولاق كالاهنئمدإ وورمع نبل ميسم ىلع كالا هعضأ لبال ان ةرمث عى دنع كلواذب مطةفاطالريثك عج

 ىف اىنح معن جركل من لقهطبثاف د ىلا قاظن او صن القل ا هذه ىل نمضت أدب زيإبأاي معن للاقف لي

 قلن ن !نايفسإب اان دعاواولات نودي رن نبأ معن لاقف نايذسىن داعيل نوزوحت سانل ادجوفةنيدملا

 نودب رتفأد رمشلا الا نم تافي مفكرا ارقو م رايد ف كونأ متيأر ىأرلا سثب مي.ن لاقف ىرغصلار دب مسوع
 كهل لكشا اوسر باع أ هركف دحأ نم تافي.الةنلاو مسوملا دنع ؟<لاوعجدقو مهيلا اوجرُخحت نأ
 عجرهنافنابحلااماف ىدحوولو نجرساله ديب ىسفن ىذلاو لسوهيلعهللا لصةنلالوسر لاف جورلا لسو

 هباحصأ ىف لسو هيلع هللا ٍلصةنلا لوسر جرف ليكولا معن وهتناانيسحاولاقولاّتقلل بهأت هناف عاجلا امأو

 نودي ريكلاوعج دقنولوقيف شي رق نع مهنولأسف نيكرشملانوقلياوناكوىرغصلا اردباوفاو ىتح أ
 مضومتناكو ىرغملا اردباوغلب ىتحليكولا منوةللانبس-نونمؤملالوةيفنيمالا اوبعرينأ كلذب

 نايفسابأر ظتنب ردبب لس دهيلعهتلا قست ل اوسر ماقاف مايأةينا ماع لكاهما ان روعمجي ةيلهاجلا يطق وو

 نيكرسملا نمادحأ هباححصأو مسوهيلعهتلا لصةللالوسر اي لفةكم ىلا ةنجم نمنايفسوبأ فرصنا دقو

 نيملاس ة:.دملاىلا اوفرصن ارنيمسردمهردلاباوباصافاوعابف تاقفنو تارا“ مهعمناكو قولا اوفاوو

 ير 272ر1 م( يي ل2222 222222222232323232323232323233232333233222---ك



 هلل اوواحم سا نبذلا)

 هريخأدتبم (لوسرلاو
 ةفصوأ اونس> نبذل

 حدملا لع ضنوأ نينمؤلل

11 

 نبةلاضف نءاهباعامواين دلا نمريخةنجلا ف ؟دحأ طوس عضوموا ياءامو ايندلا نمريخةنلا يبس ىفموب |
 ىلاهإ عدل ىمع هناف هللا ليبس ىف طبارملاالا لمع ىلع مت تيم لك لاق | سوهيلعةنلا لصةنلا ل اوُسْرْنآدسع

 هللا ىل_ههنلالوسر عمس هنا لبج نب ذاعم نع ىذمرتلاو دوادوبأ هجر أر بقتل !ةنتف نم نمأي وةمايقلا موب
 نماقدادهللا ليبس ىف لتقل! هللا لأس نمو ةنجلاهل تبجو ةقان قاوف هللا ليدس ىف لئاق نملو 5 لسودهيلع

 ةمايقلامونءىجتاهناف بكل بكنوأ هللا ليبس ىفاحرج حس رج نمو د.هشرجأهل ناك لتقو أت امم سفن

 عباط هيلعناف هللا ل يبس ىف جارح هب ج رش نمو ك.لا جي راهب رونار فعزلا نولاهنو تناك امرزغاك
 لجرقألاةديعسىبأنع (ق) نيعضومىفاقرغمىذمرتلاهجرخأو ىقاسنلاودوادوب اهجرخأءادهشلا

 لاو نم ملاقةن ليس فلام وهسفنب دهاح نم ؤملاق لضف أس الا ىألاقف مس .وهيلعةللا لصةللالوسر

 لوسرنأةرب رهىبأن ء(خ )هرسش نم سانلا عدب وهللا قت ةياور ىفوهللا دعي تاعشلا نمبعش ىف لجر

 هب روهعيش ناف هدعوب اي دا ديت اواناعوو دس سرق نستسان ملاق 0 اعنا و ضدنا

 مسوهياعللا لص ةنلالوسر نأ كلامنب سن نع (ف) تائسح ىن«!ةمايقلاموب هنازيم ىف هلوب وهثورو

 ىلا عجري نأ ىنمي ديه كاالا ئث نء ضرالا ىلدأمهلواين دلا ىلا جري نأ بحيفة_#ن4لا لخ دي دحاملاق
 نا نبق دبعّرع(م)ءداهشا |لضف نهىربامةبا اورىفوةماركحا ن» ىراملّتا صرمش عل تمذ ايندلا

 هللالوسرنأةرب رهىبأن ءنيدلاالا بن ذلك د. هشالر فغي لاق إسو هيل عهنلا ىبص هللا لوسرنأ صاعلا نبا

 ىانالو ىذمرتلاهجرخ أ ةصرقلا نم د دح دج الالتقلا سم نمديهشلا دحاملاق ملسوهيلعنلا 5

 هجرخأهتب لهأ ن.نيعبس ىف ديهشلا عفشي مسو هيلعهللا لص هنا زوسرلاةلاقءادردلا ىبأ نع هوحن

 هباحصأو نايقسابأن اني رسفملارثك 1لاقةبآلا (لوسرلاو هلاوباجتسا نيذلا ) لجوزعهلوق ف دوادوبأ
 بعاوكلاالو متلتقادمحالاولاقفاوموالتو مهفارصنا ىلعاو«دنءاحورلا اوغلبف دحأ نءاوفرصنا ال
 هللا ىلصةننالوسر كلذ غابف مهولصأسافاوءجرا مهومتكرندب رشلاالا قب ملاذ | ىتح مهومشلتق متفدرأ
 ىبأبلطىفج ورخللهباحصأ بدنفةوق هءاحصأوهسفن نءمهيري و ٌودعلا به رنأداراف لسوهيلع

 هللالوسرىدانم ىدانودحأ موب مهباصأ ىذلاحرقلاو حارجلا لأ نم مهبام عم مهنم ةباصع بدتت اف نايفس
 ناهنلالوسر ايلات هللا دع نب رباح هماكف سمالإبانرمث> نمالا دح أ عم نجر خالالأ ملسو هيلع هللا ىلص

 نومف لجرالو ةوسل اءالؤه كرتن نا كلو ىل ىنبذيال هنا ىنبايىللاقو عبس 4 تاوخأ ىلع نفلخ ناك ىبأ

 تفلختف كتاوخ ىلع فلختف إ_سو هيلعهنلا ىل_صدنلا لوسر عمداهجلاب ىسفن ىلع كرثوأ ىدلابت سلو

 000 ال كال ودر حر اءاودعت حرت !هوةيلعمتلا سهلا لوسرلنذاف نيلع

 هنفاىلههنلالوسر جرف: اوفرصنبف مهنهوبمل مهباصأ ىذلا نأوةوق هباونظيف مهبلط ىف جرش هنا مهغلبيلو
 ةديبعوبأو فوعن/ نجرلا دبعو ديعسو دعسورب زلاوةحلطو ىلعو نائعورموركبو بأ هعمو إسوهيلع
 ىهودسالاءارجباوغلب ىتحهباحصأ نمالجر نيعبس ىف ناعلا نبةفي ذحو دوعسم نب ثلا دبعو حارجلا نبا
 حرقلامهباصأامدعب نملوسرلاو هللاوباحتسا نيذلاهلوق فةشناع نع (ى) لايمأ ةثالث ىلعةنيدملا نم

 ”ىنباص ركب و بأو ريب زلا مهنم كاوب أ ناكىتحأن باي ةورعل تلاف مافغرج أ اوقناو مهتماوتسحأ نيذال

 مهر :أق بهذ نملاقفاوعجر. نفاخ نوكرمملا فرصن اودحأ مون باص ألم سو هياعهتلا ىلصتنلا

 ىازخلا دبعم | سوهياعهللا لصةللالوسرب رفلاقربب زلاوركب وب أ مهيف ناك الجر نوعبس مهنم ب دتتاف

 نوفخبال عم مهنة فص ةماهت مل-وهيلعهنبا ىلصهنلا ل وسر ةبيع مهرفاكو مهماسم ةعازخ تناكودسالا ءار حب

 ناكهنلا ناانددولو كب ا أ ىف كباص امانيلعز عدةلهنداو دعا, لاققف كرسشم ذئموب دمعمو اهم ناك ًايشهنع
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 مطاخل فصووءايح ا,منوكت دي 5 ا وهو نرسم ونولك ًايءايحالارئاس قزرباملثم (نوقزرب) قلزووذهدنعنوب رقم( م# ردنع)

 مهيلاقاساموةداهشلا ف قرفوتلاوهو (هلضف نمهئلا م هات كام) نوقزريفريملا نميلا-(نينحر ف) هللا قزر عننا نم اهياعمهىتلا

 (م19) قزر مطالككمنيب ر ةمءايح امهنوك ن* مهريغىلعليصفتلاوةماركلا نم

 ىفءادهشلا حاورأ لكسر اعلا لح مر ىلع لديلاق مسا نود حورالةايحلا ثدن 1نفاعم

 0 5 رءاده_ثلاحاور نان نيل حب لازورد اجلا نود حاورالاصفنرمض خربط لصاو>

 وهوةبالاق ايس هيلعل دبله مكاو حدا ملا تدب نموةمايقلاموب ىلا شرعلا تحلل لك

 ناليقوءاي>الاك نومعئشي ونولك أي ونوقزرب مهنا ى ا هتودناحبس ةئنارب_خاف نوقزرب مهب ردنعهلوق

 ءادهثلاروبق ىلع ءاملاىرج نأ ةبواعمدارأ لهن ىو روهريغك ضرالاهلك ًاتالوهربق ف ىل يال ديهشلا

 لاقري_.عنب هللا د. مع ع نع دا سربغل ىوغيلارك ذوامدتعبنف مهم لجر عبس اةاحسملا تباصأف نادنالا

 هلاعدو هيلع هةوف لود هوهوريم نب بهدم ىلع د>أ نم فرصنا نيح سولت لس

 ءالؤهن ادهش ال سو هيلعةللا ىل_دةنلالوسر لاق مهيلعةئلااو دهاعاما ةدصلاجر نينمؤملا نمر قم

 موب ىلا د> امبيلع ياله دب ىسفن ىذلاوذ موياعاوما سو مهوروز و مهون ًافةمايقلا موبهللا دءءادهش

 ةنهارامت نم ىنعي (نوقزري) هإضفو هتمارك لح ىف ىنعي( مهب ردنع) ىلاعنهلوقو قه هيلعاودرالاةمايقلا

 قلاشفالاو ناس>الاوةماركلاوباوثلا نم مهاطعأاع قا (هلذف ند ا نيح رف اهفحتو

 دافع نان زال لص دل روز ترتلاو هر اثددسالاو نوحرفن ىأ (نورعشبتس د) ميعتلاراد

 0 ف ءام> | 0 0 ا 0

 ةما 0 0 دس كا -5قأ لضورعملا

 ىنعب . (مهياعفوخآلا)او رشبتساو كلذباو-ر ف كلذب <- :اوخاربخ أدق إ_سوهيلعهثلا ىلصا دم , ناو

 نر (لضفوهللان هه ورسم ) اين دلا معن نم ,همافام ىلع ىنعي (نونزح هالو ) ةرخالا ىف

 اميمهسفنالنو رشبتسياض اممماك ذ مهفلخ نم مهماوةحلب ل نيذلا نورمشب ةسعاده_شلا نأ ىلاعت هللا

 نين .ؤلارجأ عيضرال كل ذك ءادهشلاو نبدهاجلارسأ عيضرالى ا ءتدناك ىنعي (نينمؤملارجأ

 ىلصهنلالوسر لاق لاقهنعهّللا ىضرةري رهىبأنع(قال هللا ليبس ىفةداهشلاوداهجلا لضف فلصفإل
 وهذ ىلس راقي دصتو ىناا ماو ىليبس ىفاداهجالا ١ هجرال ها يبس ىف ج رخ ناهللا نمضت سو هيلعفللا

 د#ت سفن ىذلاو ةمينغوأوجأ نملانامالئانهنمج رخىذلا هنكسم ىلاهعجرأوأ ةنجلا هل دأن ا نماض ىلع

 ىذلاو كم ير هحب رو .دنول هنول ماكي نييك ةمايقلا موب ءاجالا هللا ليس ىف ماكي ملكن مامد ديب

 ةعسدجأال نكارادبأ | هللا لبس قوزغتةب رس ف الخ تدعقام نوه سملا ىلع قش نأالول» دامب دمت سفن

 هللا ليس قورغأ ىلا تد دول هديب دك سفن ىالاو ىعا وملح نا مهيلع قش ىةعس نو د الر ل

 ىفةودغل لاق -وهيلعهللا ىلصةنلالوسر نأ س نأ !نع © ملسم م ظفل لتقافوزغأمثلتقافوزغأ مثلتقاف

 طاب رلاق إسوءهيلع للا ىلصهللالوسر نأ دعس نبل هس نع قر اهيفامواين دلا نمريخ ةحوروأ هللا لمس

 مالسلا هيلعىنلالاقواهميعنوةنحلا

 0 ناوخابيصأألل

 ىف م-هحاورأ هللا ل_ءج

 رودنر هرم فاو!

 نملك أ أنو ةن+اراهمأ ىف

 ليدانةىلا ىوأتواهرامث

 لظىفة_ةلعم بهذ نم

 قزرلا اذهل قو شرعلا
 وهوةمايقلا مويةنلا ف
 صيصخلل قبيالهنال فرعض

 نورشددسإ د) ةدئاف

 نيدهاجلا مهناوخإب(نيذلاب

 م(ميبوةحلب ل) نبل
 نمنيذلادب رب (مهفلخ

 مهم نساوهدت مهفلخ

 موأمهومدقت ديمهو

 ف 0 أ) مهمازخم و مهلضف

 نبذلا نم لدب (مهيلع
 اعنورششتسي و ىنعملاو

 اوكرت نملاح نممط نيبت
 وهو نكي -:مؤملا نم مهفلخ

 موب نينمآ نوثعبب مهنا
 كلذيهللا مهريشب ةمايقلا

 قودهب نو رشدتسم مهف
 ايما رت

 مهفلخ نمي مهراشبتساو
 قعممدعب نيفابال تعب
 ىفةيغرلاوداهملا ىفدحلا

 مهالو)ءادهشلالزانم لين

 رم نورمشدت_سل نوير

 هلنا ناو لذفلاوةمعنلا ىل._عفطع (هلاناو) ةماركلا ةدايز نمم_-ييلع ل ضفتامو م-يلعهنلا عنأ ااع نوره. (لضفوهللا نم ةمعشب

 مويلعرفويلب (نينم قراارجأ عيضيال) ضارتءاةلج انا ىلعو فانئتسالا ىلعرسكملاب
 يوهواقي د4صنو ىلانا عاود دعن لاقاذكو بمنلإا داهج خسنلا عيج وها ذكه مل-سمح رش ىفىوونلا لاقحلا اداهجالاهجرحالهلوق م

 هيوحوصم هلقن ها ىتبدصتاوداهخاوناسع اللالا كرحلا هكر حالو ج رح اهجرختالهربدقتو هل لوعف ههنا ىلع بودنم



 اششن
 .نطوم نعبغ .رأال ىنكلا ىراضنالا لاقتفهريختو ملسوهياعهللا ىبههللالوسرب حلت لاق رنا ذامةيمأ نأ

 رضم ن..هنا,هربخأ امافاريس أى رمضلا ةيمأ نب ورمعذ أو لق ىتح موقلا لاق مثورمع نب رذنملا هيف لتق
 لعةبنأ فرم مدقف هم ىلعتناك اهناءءزةبقر نع هقتعأو هتيدانؤجو ليفطلا نب ىماعهقاطأ

 تنك دقوءارب ىلأ ل معا ذه ل_سوءياعهللا ىلصةننالوسر لاق فربملاهربخأو لسوهيلعهللا به هللا لوسر

 هللا لص هللا لوس رباص ا اموهايا ل فطلا نب يماعرافخ !هيلع قشف ءاربابأ كلذ غلبفافّوختءاهراك اذط

 نع قدسا نب دمه ىورؤ قبدصلار كب ىف ىو مةريهذ ننرماع سصأ نميف ناكوهراوجو همس سو هيلع

 ضرالاوهامسلانيب عفر هتن.أرلتقامل مهنملجرلا نءلوقي ناك ل يفطلا نب ىماعن هيب أن عةورع نب ماشه

 ةمذرفخ/ليفطلا نب ىماعناءارب ىبأنبةعيب رغلب واولاف ةريهذ نب يماعوهاولاقهبود نمءامسلا تيار ىت>
 لودالاع ماج باتك ىفىرز+اريثالا نبارك ذو تلق هسرف نعرف هنعطف ليفظلا نب يصاع ىلع ل مف هيبأ

 نباوهو سو هيلعهنلا لص ىبنلا ىلعمدق ل فطلا نب صاعنا ليفطلا نب ىماعةجرت ىف ءامسالا مسق ىفل

 قونيعبس ىف سماع ىنب ىلا ميلس ىبب نماماوقأ لسوءياعهشلا ىلصةتنالوسر ثعب لاق سن أن ع (قإل هنم

 مدقتفابي رق ىنم ملك اور كمر ياععتلا ست لوسر نعم علب !ىتح ىنونم |ناف مد: ىلاخمط

 هللا ل اقف ذفن افهنءطق مهنم لج رىلا اًؤموا اذا مس .وه.لعةللا ىلصةللالوسر نعممدح وهاذبف هوئماف

 رخكءارأو ماملاق لبجلا دعصج رع الجرالا مهولتقف هباحصأةيقب ىلعاولام مثةبعكسلا برو تزفربك ا

 - . -. ا -. .٠

 ىلص هللا لوسراودتسان ام ىنب وناوك ذوالعرناةبآور فو هلوسرودللا اوصعنيذلاةيصءىنب و

 نواصي وراهللابنوبطةحاوناكمهامز ىفءارقلا مهيمسنان راصنالا نمالجر نيعبسب مهادماف ٍلسو هيلع هللا

 مهفانأر قف سنأ نافنايحىن و ةيصعوناوك ذول عر ىلعبرعلا نمءايحأ ىل_ءحبصلا وعدي
 هللا ىل ص ىنلا ىلا سانءاج لاق مللواناضرأوانعىضرفانب رائيقاد قناانموقاوغلب عفر كلذنامئان ارق

 رك ذو راصنالا نمالجر نيعبس مهلا ثعبفةنسلاو نآرقلا انوماعي الاجر انعم ثعب |نادول أسف ل_سوهيلع
 ادا دهسا لعاوس ربخو ةلعن مهتاصا!ذااوناك ميله نءلدهشلاءانادأنا ليقو مدة موك |

 مهنعا بقنتو مهم وأقل ديطت ةيآلا هذهىلاعت هلال زئافروبقلا ىفانن او خاوانؤاذب ًاوانؤائاوءاخرلاو ةمعنلا ىف

 هللا لوسرلباطخلا ناظتالو ىأهنلا ليب_سىفاولدق نبذلا نيسحتالو ىلاعتلاقف مهالتق لاح نءارابخاو ْ

 ىنعيتاومأ هللا ل يبس ىف اولنق ندذلا نا ناظ نظيال ىنعملاو هتمأ نم أ لك-و ل سو هيلع هللا ىلص
 ن.نوكىلعلّذيةبآلارهاظوءايحأ مه لبىأ (ءايحأ لب ) هتلا يبس ىفل تقيل نم .هربغ تاوماك

 ىفءايحأممنادارملانوكيوأةرخآلا ىفءايحأ ن وريصيس مهمادارملانوك, نأأماف ايحهتلال يبس ىف لتق
 ةينامسجلا ةايحح|تايثاوأ ةيناحورلاةاي!تابئادارلان وكي لهلاها فءايح أ ,متأربد-ة:ىلعو لاخلا

 ىنعملاقةرخآلا فءايحأ نو ريصيس مهناوهولوالا هجولابلاق نف ةايحلا لامتحا ىنعم فه«جوأ ةئالثه ذهف

 ءايحأمهلبليقوهللال يبس ىفاودهشتسا مهناومطامع أر يخي نو رك ذي مهتاو رك ذلا ىفءايح ا هلب ةبآلا

 لاح ىف ىنعيءايحأ لب هلوقب لالا ىفةارحلا مط تين ىلاعتهننانال باوصب سيل لولا اذ_هو نبدلا ىف
 حورلاو مسحللو حورال ىق لهةايخاهذ_هىنعماوفاتخاو يناثلا لات>الاوهو نوي مهناف نولتقام

 ايي

 ءايحأ مهلب (ءايحأ ل
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 قءاده_كلاحاو رأةللا لمح ىأرضخريط فوج ىف مه>اورأل اوقاضي أ ةنسلا له بهذموهو ةمايقلا

 نم بذعملاو عنملا نال قو ةفيلطا ماسجأ حاورالا نابل وقلا عمامسال ديعبب سيلا ذهورمضخريط فوج
 ناليحتسمريغف باذعءلاب اتي و معتلاذذلتي ىذلاوهو حورلاهيف قبتدسملا نمءؤجداسجالاو حاورالا

 قاعت دقو ليداذقلا كالت ىلا ىوأتو ةنإا ف رسنف ريط فوج ف لع وا ارباطءزملا كلذىلاعتهللار وصي

 ةهفرأ اناس ار وصلا يفا هميعنتو حاورالا لاقتتا,لوقي وةعدتملا نم خسانتلابلوقي نم ثيدحلا اذه

 فرخ س لوقو نيب لالضاذهوباقعلاو باوثلاوهاذهن !نومتزب وةرخسا ا ةحيبقلاروصلا ىف اهيذعتو

 ءاجدقورانلاو ةنجلاوداعملاورمشنلاورمشلا نم مئارمشلاهب تءاجاملاطب | نملوقلا اذهىفاملآلطابةعدب و

 عيج ىح ىنعي هثعبي موه دجى اهللا هعجرب ىتحهلوقوهو مهماعدرب امشي دخلا اذهتاياور ضعب ىف
 لاققف مهمانأو ملسوهيلعقللا ىلصةللالوسر ىنيقللاقرباج نع معأهلل اوةمايقلا مون وهو هثعبي موبهدسج

 هبهللا قلاب كرش أ الل اقفاني دوالايع كربو دحأ موب ىب دهشتسا هللا لوسرايتاقارمسكسنم كارى ام

 "ىلع نم ىدبعايلاقواحافكهلكو كايا رحأهناو باح ءارو نمالا طقادحأ للا ملك املاق ىلإ تلق كلبأ
 نيرذلا نيسحتالو تازنف نوعجر دال ,.منا ىنم قبس دقدنا هناحبسلاقةيناث لتقاف ىنبيح برايلاق كيطعأ

 ةنوعمرتب ءادهش ف تا زن ةنآلا نا ليقو بي رغ نسح ثيدحلاقو ىذمرتلاهجرخأ ةبالا هللا يبس ىفاولتق
 ءارب وبأمدقاولاق علا لهأ نمهخايشأ نع قحسا نب دمت لاق لي ذه ضرأو ناغسعو ةكمنإب رب ىهو
 لس و هيلعةللا ىل_دةللا ل وسر ىلع ةعصءص نب ماع ىنب ديس ناكوةنسالا بعالم :رفعج نب كلام نب ىماع

 هيلع ضرع مث كرشمةب دهلببقأالىف|لاقواهلبقي نا إسودهياعهللا اصةللا لو سراة دههل ىدهأو
 هيلاوعدت ىذلا نا دمحايلاقو دعبب لو لس لف نآرقلا هيلعأر قو نينمؤلإ هللا دع امو هيفهلا هربخأو مالسالا

 لاقف كلاوبيجتسي نأ وجر ك ىمأ ىلا مهنوعدي دن له أ ىلا كباحص أن مالاجر تئعب وأف ليج نسج
 ىلا سانلا اوعدياف موئعبافراج مطانأءارب وبأ لاقف دن لهأ مهياعىشخأ ىفا [سوهيلعمتلا ىصةننالوسر
 نيماسملارايخ نمالجر نيعبس ىف ةدعاس ىنباخ ا ورم نب رذنملا لسو هيلعهنل |ىلصةنلا لوسر ثعِبف كىمأ

 نبدب زب نب عفانوتلصلا نبءامسأن بةدرعو ناحلم نب مارح ةمصلا نب ثرخأ م-منمءارقلا مطلاقب ناكو
 اوراسفر هش |ةعبرابدح أ دعب ةرحطا نه عبرأ ةنسر هص ىف كلذوركب ىأ وم ةريهف نب سماعو ىعازخلاءاقرو

 غاب مكي أضعبل مهضعب لاقاهولزئاماف مياس ىب ةرحو ىماعىب ضرأ نيب ضرأى هو ةنوعمرئباولزن ىتح
 هللا لص اللا لور باتكبج رفنان ن احلم نب مارس لا ةفءاملا ذه لهأ لسو هيلعهنلا لصةتلالوسرةلاسر
 قليفطلا نب ماعرظنيمل ناحلم نب مارح مهاتامافءاملا كلذ ىلءناكو ليفطلا نب صماعملا لسوهيلع

 هيلعهللا لص للا لوسر لوسر ىنا ةنوعمرُب له يناحلام نب مارح لاقف مسوهيلعهللا ىلصةنلالوسرباتك
 رسك نملجرعيلا جرخنهلوسروةئلاباونم افهلوسرومدبءادمم نأوهنلاالاهلأالن أ دهشأ ىناو كيلا سو

 خر صتسا مث ةبعكللابروتزفربك أهلا لاةفرخآلا ىشلا نمج و ىتح هبنج ىف هبهب رضف خربت بيلا
 مطدقعدقفءاربابر فحنالاولاقوهيلا مهاعدام ىلا هوبيجن ا اوباف نيماسملا ىلع صاع ىنب ليففطلا نب سماع

 موقلا اوشة ىتحاوجر فن هوباحافناوك ذوالعروةيصعميلس ىن لئابق مسهيلعخ رصتسافاراوجو!دقع
 مهنافدي زنب ب عك الا مهرخآ نعاواتق ىتح مهواتاقف فويسلا اوذخ امهوأراماف مهاحر ىف ىهباوطاحاف

 ىرمضلا ةيمأ نب و رمج موقلا حرس ىف ناكو ق دنا موب لق ىتح شاعف ىلتقتاا نيب ثتراف قمرهب و هوكرت
 هتلاوالاةفركسعلا ىلع موحتريطلاالا مهما أب اصءامهماعي لف فوعنب ورم ىنب دا راصنالا نم لجرو

 ورمعل ىراصنالا لاقفةقاو مهتباصأ ىتلا ل يخل ااذاو مهئامد ىف موقلا اذافارظ:لالبقاف انأشلريطلا اذهنا

 ( كا - (ننان) - ) 2١



 ناميالإ نورهاظتب اوناكمهنأ : اىبعي (نامياللمهنم برق ظئموب رفكللمه) ةكلهتاا ف سفال اءاقلا وها: |لاتف 14 لئاقبالو ئشب سدل

 اوب رتقاو مهب نونظملا ناميالا نع كلذباو دعابت اولاقاماولاقو يل سادس و جار و ديرعاو

 برقر فكلا لهال هورفكسلا نم

 سلام مههاوفا,نولوقي )
 نورهظيىأ (مهب واقف
 ن٠ نورمذإام فالخ

 دي.ةتااو هرب_غونامالا

 ىناو ديك أتال هاوفالإب

 اع لعأ هللاو) زاخلا

 قافالا نم (نوءت

 ىنأناىأ (اولاقنيذلا)

 عضوم وهو هباعصأو
 اداة نيآللا مه ىلع عفر

 وو ن.لادالا ىلعوأ

 راضإاب بدنوأ نوقك<ي
 نيذلا نملدبلا ىلعوأ ىنعأ
 نءلديلاىلعرجوأاوةفان

 وا مههاوفأ ىريمضلا

 (مسماوخال) ميول
 سذج نم مهناوخالجال
 موب نيلوتقما, نيففانملا
 اولاق ىأ(او دعقو) د>أ
 وأ) لاتقلا نعاو دعق دقو

 اعاطأول(اولتقامانو ءاطأ

 هب مهان ىمأاوف اناوخا
 ن-ع فارصنالا ندم

 هيلعهلا ىلصةللالوسر

 هيفانوةفاوو دوءقلاو لسو
 لق) لقت ماك اولتفامل

 توملا سفن نعاؤ رداف

 ناب (نيقداص منك نا
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 نيكرمشللةب وقتلاذخحت الاب نينمؤملاداوس مهايلقت نالنامالال هال مهنمةرصن 07 (

 مك انعبتالالاتق نسحنولهانعم ليقومهوعبناماوماعولو عجرن لوك انعبن اللا ةق هيف ىرج مويلا نا لءنول
 دئموب ىلاعتلاقامماو نامجالا ىلا ىأ( نا_عالل متم برق أ ذم ءوي) رفكلا ىلا نيقفانملا قع( رفكللمه)

 8 انعبت :الالاتف | نول مطوقو نيماسملا نع عوجرلاو ةدناعملا نمدورهظأاماو هريظيمل مولا كلذ لبق مومال

 ىنعي (موهم واق ىف سيلام مههاوف!.نولوقي) رفكلانوفخ ومالسالاةماكنورهظي كلذ لبقاوناك اسغاو

 (نومتك ام ٍلعأللاو) ديحولاوهو دحاو ئيث ىلع ناسال باقتا|ةأطاوم صلخلا نمؤملا ةفص نال ني:مؤملا

 نالوق مهناوخاب دارا ا فو هباحصأو قفانملا ىبأنبهللا دبع تازن( مهن اوخالاولاق نيذلا) قافنلا نم ىنعي

 قاثاالوقلاو' نيدلا فالبسنلاف مهناوخا نوكيفدحإباو دهشتسا نيدذلا مهاوخابدارملاناا.هدحأ

 مهناوخانعوا م-هناوخاىاولاق نيذذلا ةبآلا ىنعم نوكي لوالالومثا ىلعف نوقف ان اممناوخايدارملانا

 ةيآلاىنعمنوكيىناثلالوقلا .ىلعو نوبطاخت الاول نادعب مهنالاولةقامانو ءاطأول د_اباومل_دق نيرذلا

 (انوءاطأول) داهجلا ن ءىنعي (اودعقو) قافلا ىف ىنعيمهنا اوخالهباعصأو ىأ نب هللا دمع مهواولاق نيذلا

 هللا ىلص هللا لوسر نعدوعقلا ىفىنعيانو عاطل |سو هيلع لنا ىلصةننالوسر عماوجرخ نيذلا ءالؤه ىنعي

 (اؤر داف) دجحايمط لق ىنعب (لق) هلوقب مهلعىلاءتةناّدرف ذئموب (اول قام هنع فار صنالاوأٍلسوهيلع

 ناىلءليادةبآلا فوردقلا ن٠ فخ الرخا وا عي (نيقداص مث :كناتوملا كفن نع) اوعفداف ىأ

 هللا ليبس فاول دق ىذلا نإ حالو ) هلج ألوم ىلع عطق تقلا نا معزب نملافالخهإ_جابتويلوتقملا

 رثك لاقوراصنالا نمةيناكو ني رجاهملا نمةةسالجررمشعةعب رأاوناكوردبءادهش ف تازن ليق (اناومأ

 | تال لست لوسرعنا سابع نبا نعىورام كلذ ىنعل دن ودح ًاءادهش ف تازئاهنا نب رسفملا

 نملك أتوةنجلاراهنأدرترمذخريط فوج ىف مهحاور أهلا لج دحاب ين اوابيصأ هنا هباحصاللاق

 مهليق ومب رمشمو ماك امسي طاود جواماف شرعلا لظ ىف ةهتاعم بهذ نم لك دانقلائوأتوا !هرامك

 00 رو قاودس 1 1

 0 د قالك رق دوس اريل نع وما ديال لق قورس نع ء(م)دوادوبأ وأ

 ىمه-حاورأل اقف اا نرسل لور كان نعانلاسوقل اانا فوووق زر ردنعءامحألب

 ل اا ا ا ا و ا

 ىتحانداسجأ 00 0 اوك قي ناممنا اوأ رك جدا

 قورسملوق ثيدحلا اذه ىاعت ءامرك ذهاوكر ثةجاح مط سبل نا ىأراماف ىرخأ ]5 ىص كالمجس ىف لدقن

 دوغيصوب 2 0 ل ا داع 0 لإ ل انو تاتعالاا

 تا كنان

 نوعبسةلاقملا.ذهاولاق موب تامهنا ىو روال دس توملا مود ىلا اودفنلاتقلا ن 0

 ةلزتعللافالخ نآلا ةقولخم ةنلا نا نط 0 الأس

 خاورالانا ىلءلياد هيفوةنسلا لهأ به ذموهو تءاش ثيح ةنا نمح رستم - سوه اعهللإ ىلص هلوقل

 ةيقاب

 لك-اوأ ل_.و هيلعةنلا ىلص هللا لو سرل باطخل او مهريغ ني ارسس 00 (نيسحتالو) دحأ ىل ف فلزنواقفانم

 اناومأ هللا ليبس ىف) ىاش اول (اولتق نبذل ) دخأ



 (؟19)
 اركسنمنورك-::الوافو رعم نوفر ءيالا ع ىدطا نع ةريحوةلاهج ىناىنعي ( نيبملالض فا )أ لسوهياع

 دق) د أ موب مهباصأامىنعي (ةبيصمك_تباصأ ل وأ) ىلاعتهلوق ف لسوهيلعللا لص ديبنب للا مهادهف
 نيكرشملا نم نوما ملا لّدقو نيعبس د> موب نيماسملا نماولتق نيكرمشملا نا كلذور دب ىنعي (اهياشم متبصأ

 موب مالا لوأ  م-هومزهو ردي موي نيكرمشملا اومزه نيما.ملا نا ليقو نيعبساورسأو نيعبسر دن موب
 ةداح وة ىم نيملسملا مازهناو نيت ىم نيكرمشملا مازهنا لصف نوكرسشملا مهمزههلوسروةلنااوصءاماف دحأ

 وهوانيف | سوهيلعهللا لص هللا لو سرو نوماسم نحنر ةع زطاو لتقل |اذهانل نبأ نءىأ (اذهىأ متلق)

 سمأمك-تفلاخوهو كب ونذ موشي هيف متعقواوف متعقوامنا ىنعي ( كفن ًادنع نموه لق) راك |ماهفتسا
 ودءلا ىلا جوري ىلعةني دا ىف ةماقالاراتخا سو هياعهنلا ىلص هنا كلذو لسوهيلعةللا ىلصهللالوسر

 لجالز كرملا اوكرتواوفلاف مط هنيع ىذلا عضوملا ىفةماقالابةامرلا سما ضي وهسيلا ج وردا مهاوراخاو

 ىلا لي رب_جءاج لاق بلاط ىبأ نب ىلع نع ىناما سلة ديمع ىوروةع زطاول تقلا بس كلذ ناك-ذةمينغلا

 نا كيما دقو ىراسالا نمءادفلا مهذخأ فكم وق عنصام» رك دوةنلا نالاقف - وهياعةتلا لصبننلا

 كالذرك ذف مهتدعم-غْم لقي نا ىلعءادفلا اوذخأي نأ ناب وىراسالاقانعأ اوب رضي نأ نيب مهرب

 ىلعهب ىوقتنف مهءادف ذخان بانت اوخاوانرتاشع هللا لوسراياولاقف سانلل لموديل ع هللا لص هللا لوسر
 ىوغبلاهدن_سوردب لهأ ىراسأددعن روعب_سدحأم وبا مونم لّدقف مهتدعانمدهشتسي وانودع لاق

 لتقلا ؟رايتخاوءادفلا < فخأب ىنعي < سفن دنع نموهلقهلوق ىنعم كلذف ىربطلارب رج نباهدنسأو

 امو) لجوزعدل اوقع ةفااخلا عمك رصن كرئوةعاطلا عم مرمدن نه ىنع:( رب دق ئث لكى بع ةنلا نا ؟<فنال

 دحاب كال ذو نيكرمشملا عجو نينمؤملا عج ىنعي (ناعجلا لا موب)؟ زطاو حار اول تقلا نم ىنعي ( مباصأ

 نمدح أ موبمط لص>ا-< نينمؤلل ةيلستهيفوهتمكحوهردقوهلاضقوهماعبة ىنعي (هللانذابف) دحأ موب
 هللاىضقامي نوذرب ذئنيف هردقوهللاءاضقباقاو ناك كلذ نأاوماعاذاالا ةيلنلا عقنالوةمي زطاو لتقلا
 نيقفانملا قافنرهظيو مطانام ىلع مهتوبنب نينمْوم ا ناعارهظيل ىأ(اوةؤان نيذلا لعيلو ني :مؤملا اعياو) موملع
 نمامه د ًازيمتيلو قفانملا نم نمؤملا نيبقيلريد_لاو مولعملا اعلا نمدارملاف مهب لزنام ىلع مهرب لقب
 ضرالا ف برسلاوهو قفنلا نمهقاقتشاو هفالخرمضأوهناسلب ناهالارهظأ ىذلاوه قفانملاو رخآلا
 كالذكفرخآلا نم ج رخامهد> نم بلطاذ |ناباهل ضرالا فار يهل نال عوب ريلاءاقفانه_:نمو ذفانلا
 ن٠جرخ باطامهمأ نمهباقب رفكلارامضارخآلاو هناساب ناميالاراهظااسهد أنيق رطهل عنص ىقفانملا

 لبق»ةرعت برعلا نكست لى السا مسا قافنااورخنآب اب نم جرو باب نم نا-الا ف لخدهنال لية رخآلا
 هباتص أو قفان | لواس نبا ىبأنبهللا درعمل لوقملا (اوءفداوأهللاليبس فاولتاقاولاعتمطليقو) مالسالا
 د نيب طوشلاب 4 ناك اذا ىتح جرف ىف د ىلا ج رخال سو هيلع هللا بص هللالوسرنا كلذو
 نمهعم نم عجرفانسفن ألن مالع ىردنام لاقو سانا ثاثب لوا نب | ىبأن  هللادبعلذختا ةئيدلاو

 ناهنلا رك ذأ موقايلوقيوهوةماسىنب وخ أ ىرادنالا مارح نور مع نبهنلا دبع ن/ رب اج مهعبتف نيقفانملا
 هاحأو لولس نب |ىبأ نب هللا دبع نيقفانلا ىنعب مط ليقوىلاعتهلوق ثلذف هود عروضح دنع مجيبناولذخت
 اورثك اولاعتهانعمليق د جيله أ ادولاومأ نعونعياوعفداوأهتءاطوهللا نب دل جال ىأهّللا لبس ىفاول :اقاولاعت

 ىأ(ك انعيتالالاتق لعنولا) نيقفانملا ىنعي (اولاق) و دءالا عقواعفد كلذن روكيلاواتاقتْل نا نيماسم ا داوس

 وباي داو ناشلا ناوردقتلاو ةيفانلا نيب واهني ةقراف ماللاوةليقثلا نم ةففخم نا هيف ةربشالر هاظ ( نيبم)ةلاهجو ىمع(لالضىل)

 (اهيلثم متبصأدق) مهنم نيعبس لّق نمدح موب مهءاصأ مدي رب( ةبيصم <-_تباصأ وأ ) نيم لالض ف لبق نم

 نيعبس ل-:ق نمردب موب
 عضو. ىفوهو نيعبسرسأو
 ىنامتلق) ةبيصل ةفص عفر
 لق) اذهنبأ نم (اذه
 (م<فنأ دنع نءوه

 نمجورسخلا م راتخال

 نكرأا ّ رتلوأ ةئيدملا

 2 اك متاقب بصاامل

 هللا الهنا ايو نحف
 نيح مالقأ هريدقتو

 بضاذه ىتا ومكتب اصأ

 رب ر قتلا ةزمطاو لوقمهنال

 واولا فطعو عب رقتلاو

 ند ىش ىلعةإ ع هذه

 دقلوهلوخ نم دحأة_دق

 ىلعوأهدعوهللا قدم

 مناعف أ ليقهنأك فوذ<

 اذك ذئيح متقواذك

 ( ريدق ئث لكى بع هللا نا)

 ىلعو رصنلا ىلعرد-ةي
 0 ام( مكباصأام و هعدم

 مع) ًادتيممو_هوىذلا

 عجو عج (ناعجلا قتلا

 ربحا و دحاب نيكر شم ا
 نثكف (هللا نذابف)
 هئاضقو هماعب ىأهللا نذاب
 ملعيلو نينمؤملا لعيلو)
 نئاكوهو (اوقفان نذلا

 نوقفانملاونو:هؤاازيمتيل

 ءالؤ» ناعا رهظيلو

 (مطليقو)ءالؤ*قافنو

 ًادتبم مالكوهو نيقفانلل

 ( هللا ليبس ىفاولتاقاولاعت )
 اوعفداوأ ليقوةرخ اللاواتاقتل نا مكتاومأو مكيلهأو كسفنأ نعاءفداولتاقىأ (اوعفدا ادأ) نونمؤملالئاقتاك ةرخ اللاو هاجىأ

 الاتق ىمسسي نا حصيام لعنول ىأ (6 انءرتالالاتق لعنولاولاق) ودعلاعورتامداوسااةرثكن الاولتاقن لنا نب دهاجلاداوس عر بكتب ودعلا

 ظ

 ىهاوملا ىلع ىناقرزلا فاك ةامهمءاطفةنك اسواوفةحوتذمةموككم نيشب طوشاا هلوق 8س راطخم هيف متأامنأنونعبك انعيتال



 كر ىأ(تلانا وطر عبنا نغأ)

 ميج هاوأمو) رافكلاو

 عجرملا (ريصملا سلب و
 مه(هللادنعتاجردمه)

 توافتن 1 نونوامن:ه

 تاحردو وذو تاحردلا

 لزانم توافت ىنعملاو

 لزائمو مهم نيباثملا

 نيب توافتلاو نيفقاعملا

 هللاو) باقعااو باوثلا
 ماع (نولم_ءي امي ريص

 مهب زاجفمئاجر دو مطامعإب
 هلأ ّن.دقل) همس ىلع

 . نءىلع (نينمؤملا ىلع
 هيلعةللالوسر عم نْمآ

 صخوهمود نم مال_بلا

 مهم منالمشهنم نيذمؤم ا

 ثعبذا ) هثعمع نوءفتنملا

 (مه-فأ نمالوسرمهيف

 مهاثمايب د مهسلج م

 م6 ا ”ليعمس ادلو نموأ

 نم كالذ ىف ةنملاوهدلو ن
 ملم ناك اذاهنا ثيح

 لهسيفادحاو ناسللا ناك
 هذخأمهياعبجامذخأ

 ىلءنيفقاواوناكوهنع
 ةنامالاو قدصا| ىف هلاوحأ

 ىلا .طبرقأ كلذ ناكف
 تر مط ناكوهقي دصت

 ةءارق ىو مهنه هنو

 مهسقنأ ند هللا لوسر

 اواتي) مهفرشأ نه ىأ

 نارقاا ىأ (هنانآ مويلع

 م ةياهاج لهأاوناك امدعب

 نم ئث مهعامسأ قرطي

 (مكنزبو) ىوا

 نوففانلامهو (هللانم طخسبءا نك ) رادنالاونورجاهملامه ل-قهشلا 2 (914)

 هياعهللاىل_ىةللالوسر نأ صاعاا نب ورمي نب هللادبع نع ىذمرتلاودوادوب ا ءجرخ هوب رضاوهعاّتم
 ىلاعت هلوق ُي دوادوب ا هجر اهمهسهوءنمو ةباور ف داز هو رضولاغااعاتماوقرحأر وركب ابأو لو

 نم بضغب ىنعي (هللا نم طخسإ ) عج راى( ءاب نك )لغير فلولغلا كرتف ىنعي (هللاناوضر عبتا نغأ)

 ليقوهءلع طخس نعةب وقعلالازن |هللا نهوهوةب وقعلل ىخفما دب دشلا بضغلا طخسلاو لغف ىنعملاوهللا

 نونمؤللاهعبتادحأ مويهعمج و راو هعابتإب نيماسالا يمأ مل إ_سوهيلعهنلا بص ىنلانا ةبآلا ىنعمف
 فات نءلاح وهللاناوض رعبا نخأهل |وقب هعبنا نينا قاع هنازب اريخاف ناقفانملا نءةداج هدع فلو

 او ءفاختااوأ لاغلا ىنعي (ريصا|سئب ومنهجهاوأمو) هللا نم 0

 نم ىنعي سامع نب |لاقهنلا دنع تاجر دو وذ مه ىنعإ (نوامعيامع ريصب هللا هللا دنع تاجرد م ه) ]سوهيلع

 ناوميظعااباوثلا للان اوضر عبنا ن هاف هللا دنعلزانملاوفلتةهتلا نم طخس ءأب ع 0

 مهلبءاوساو سيل هللا نم طخ_سءاب نك هللا ناوذر عبتا نغأ أ ىنعملاو مياالاباذعلاهللا نم طخس ءاب

 هللاناوضر عبتا نفأهلوق ىلع -:اعتاجرد مهدلوق فريمضلا ليقو مطاع أب س> ىلعهللا دنع تاجرد

 ءاب نمفصو هللا نالو رانلا ل هال ت اكردلاو باولا لهال تاجردلا لامءةسافرعلا ف للاغ! نال طقف
 لوالل عجار هللا دنع تاجرد مههلوق فريمض |١ نأ ىلع ل دفريص | سّشب وماهج مها وأمنادنلا نم طخسب

 (ني:مؤما ىلع هللا نهدقل) لجوز ءهلوقوو هيصاعم لمعلا ن ءرب ذحتو هتعاطب لمعلا ىلع ضي رحت يفو

 هفاولاءزةلوؤم“ مودللا٠ 01و ع واقل و حا دس ةئار ع لسعا "ومهما نسحأ | ىنعي

 مهن أشنو مهدابب دلو مهلثمايب رعمهسج ند ىنعل (مهسفنأ ند ماعدا ني: هوما ىلع هللا نم

 دقو ىراضنا اوناكم عاق باغت ىبالا بسن مهيف هلوهودلو دق والا ب .رعلاءايحأ نءىج سيلوهيسأ نوفرعي

 ولاد دا ارآليقو بسن مهيفهكنوكب نأ ن سر نا ليدل در عا روق ةنارصتلا لمار

 ريغ نم د>الءع كال سيل ,يسنج نمو ب سذابال# ةةفشلاو ناميالب ىأمهسفنأن مىلاعت هلوق ىنعمو ن؛'مؤملا

 ىلع ماعت الاو ةنم اهجوو مالسا اامهياعلياخلا مهاربا نبل يعمسادلو نمهنأ ىنعي مه_ىفنأ نم ليقو مآ ىن

 ىلامهلصوب وميلالا باذعلا نممهصلخت ام ىلا مهايءاددنو لا مل توهيلعةللا ىل_صلوسرلاةئعبب نينمؤملا

 اهفهنعذ_خالا لهسادحاو ناسالا ناك !ذاهنالمهسنج ع نمومهتسفنأن ههنوكو معنلا تانج ىف باوثلا

 هقبدصت ىلا ب رقأ كلذ ناكفهتامأوهقد ص نوفرعيهلاعفأو هلاوحأ عيج ىلعنيفقاواوناكو مهيلعب حي

 هيلعنلا ىل_طهللالوسر جور ني - لااطوب ادب بطخاهف ناكو مط فرش مهسفنأ | نمهنوكف وهب قونولاو

 ىذلا ندا هلوقرضمءاسؤرو مئاهونب كلذ ر ضح دقواهنءى اعت هللا ىضردلي وخ ثنب ةحدخ ل سو

 لءجوه.رح ساّوسوهتنب ةن دساناعجور مشمس صنعو دعم ئذُتضو ليعامسا ع رزو ميهارب هب رذ نماناعج
 حجرالا ىتف هبن زوبال هللا درع نب دمت اذه ىن.! ناو سانلا ىلع ماك-حلا انلعجوانمآ امرحواجوجحاتببانا

 قاخلا نا إ_.سوهياع للا لص لورا ةثعبب ةنملاهجو ىف ليقو لياج بطخو ميظعأبنهلا ذه دعب هلاو وهو
 ع نسح او مبيع عنو هقلخ ىلعىلاعتهللا نف ةبار دلامدعو مهفلا ةلقو لقعلا ناصقن ولها ىلءاوامج

 مةقتادم ار لا حا دعوت وخلا نبدي عرصب وةلالضاا نمهب مهذقتنأ أمهسفنا أن ءالوسر مويف ثعب ناب

 مهبلعأر ق ب ىنعلإ (هنايآموياع اولي ) مهريغ نو دهب ءاجامب نوعفتنملا مه مهنالرك ذلاب نينمؤملا ص خاءاو

 (موهيك زب و) ىوامسلا ىحولا نم ئثمهعامسأ قرطي /ةياهاج لهأ اوناكنادعب هيلع لزن أ ىذلاهب امك
 نارقلاىنعي (ةمكسحلاو باتكلا مهماعب و) ثنابخلاوتامرهلاةساحنو ارفكتنلا نستد ن.٠مهرهطإ وىأ

 هنلا ىلصلوسرلا ةثعب لبق نم ىنعي ( لبق نءاوناكناو) ! و هيلعهللا ىلضهيدن ناسا ىلع مطاهنس ىتا|ة:سلاو

 : (ةمكسحلاو باتكلامهماعي و)ةاك زلام منمدخأب ىأنايغطلاورفكسلا سند ن٠نامالاب مهرهطي و هيلع
 1و اد 1 زرار يلق نب (لبق نماؤنك ناو) تسافر لإ
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 اضن

 ةدار ةلاوذهد3> -و هلعفي لهل لح ملاذاو لواغلا ىنللح ناك اموهانعم ل يقولوا ثغلا ءايدنالا نع ىندف طق ى

 ةلص+ هده ن اهب ال ىلا ءتهّنلا نيبف تاياورلا ضعب ىف لولغلا ىلاٍر سو هيل علا لص ىنلا اون

 انيهدحا نايتس طرواعلا هد لغب ىرقو لغإ نأ ىنل ناك اموهلوقب كلذهنءقنو هب قءلنال

 0 ”نوكنأىائلاوهتمآ هنو ىأن اح نأ ى ودل ناك اموهانعمواضي ألواغاا نمنوكينأ

 هلغىذلا ّىشلابىنعي (ةءايقلامويلغامبتأي للغي نمو) ةنايحلاىلا سني ىأ نوخي نأ ىنل ناك امو
 رانلا ىف ىلا كلذهل لش ليقوةمايقلا مويهلمكامبةحءيضف دادزبل ةمايقلا مون هرهظ ىلع هلم < هنيعب
 هيلا لزني نأ فاكيفرانلا ىفئذلا كلذ عقوهعضوم غلب ذافد ري ل ارناهللاقي مث
 مث)ىلامآهلوقوهو ةمايقاا موي هب ىزاجييف هلغام مثب ىفأيهناه انعم ل_يقوقنلاءاشام كلذ هب لع - هب هجرخييل

 وهفارسشوأ بسكتلا كلذ ناك اريخ بساك لكنا ىنعملاورشوأر يخ نه ىاعي (تبسك امسفن لك قوت

 ىزاح فءازملا يفةمايقلا ءويمهشي كدعي لب ىنعي (نوماظيالمهو )ها ءازجىفوب وةمايقلامو. هب ىزحم

 هلع ىلع لك
 ىقئثلاذ_خاوه لولغلا لصأن ا مدق:دقو لاغاادي ءوولولغلا ىف توروس نا ذى لصف

 ىلأن نع(فر تيداحألا تدرواذبم وةمينغلا ىفةنايحخلابادودخ فرعلا ف راصد قهنا الا ةنايثللا هناو ةيفخ

 نيغا الل اق ا مافعو همظعف لواغلا رك ف مو: تاذرسوهراعشنا لس لن نلو رات ةري ره

 5 ًادقأيش كال كلم اللوقاف ىنئغأللالو سرايلوةيءاغرهلريسعب هتبقر ىلع ةمايقلا م وبءى حي مدحأ

 كاكا للوقف رت ضأطالر سر[ لوتض لسن فرو ا مل

 0 اوقاف ىنثغأهللالوسرايلوقر ءاغئا طةاش<_تبقر ىلع ةمايقلا موبءىع مدح نيذاأال كتغلبأ دق

 ىنئغأللالوسراي لوقيف حايصاط سفن هتبقر ىلءةمارقلا مويء بع ؟ د نيفلأ ال كتغلب أدق أيش كل
 هللا لوسرايلوةيف قفخت عاقرهتبقر ىلع ةءايقتلا موب ءىج د (نيفلأ ال كنتغاب أ دقأيش كال كلمأ ال لوقاف
 لوسرايلوةيف تءاص«تبقر ىلءةمايقلا مويع ىجي ؟دح نيفلأال كتاب أ دقايش كل كالمأال لوقاف ىنثغأ
 بايثلا عاقرلاوةاشلا توصءاغ لاو ريع توسواعزا ربطة كحل ًادقايش كال كل» ًاللوقاف ىنثغ أ هللا

 حتففربيخىلا لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر عمانجر خلاق ةرب ره ىفأ نء(ق) ةضفلاو هذلا تماصااو

 عمو ىرقلاىداو ىنعي ىداولا ىلا انقلطنا مث باي.كاو ماعطلاو عاتملانم:غاقروالوابهذ معن لف انياعهللا

 انازئاماف بيبضلا ىب نمدي ز نب ةعافر ىعدب ماذج نم ل_جرهلهبهوهل دبع سوهيلعةثلا لصةنلا لوسر
 هتامشهلائينهانلقف هفتح هيف ناكف مهسب ىرفدل-ر لحي ل سويا ع هللا ىلههللالوسر دبع ماق ىداولا
 هيلع بهئاتلةلمشلا ناهدبب دمح سفن ىذلاو الكل سو هيل عهنلا ىلص هلال اوسرلاقف هللالوسرابةداهشلا

 امتبص أ لاقذف نيك ارثوأ كا ارمشب لج ءاخ-سانلا عزفف لاق مساقملااهبصت ل ريبخ موي متانغا نءاهذخأ اران

 هعمو «يفوهوحن ةياور ىفوران نم ناك ارشثوأر ان نم ك2 مموءعفار هللالوسر لاقف ربيخ مون

 ريهظىل:نوكىذلا لعئلاريس كارمثلارئاع يه سهءاجذا هيفو بيمذأا ىن دحأهلد ادهأ معدمهل لاقي دب دبع

 نيبورمعنب هللاد ,عنع (خ) هامر ن٠ىردالىذلا يسااوهرئاعلا مهسااو لعنلا عسش هلثمو مدقلا

 هللا ىلص هللالوسرلاقفتافةرك هيك ليس كدا طا ل1 ىلع ناك لاق صاعلا ا

 نمالجر نأ ىن :عيا دلاخ نب ديز رنع اهاغدقةءامعاودحوفوهيلا نورانش اوبهذفرانلا فوه رسول

 تريغتف كبحاص ىلءاواصلاقف لسوهيا ءةنلا ىل ههللالو -رل دورك ذف فوت مل-و هيل عةنلا لص ىنلا باصصأ

 ىواس .الدوهيلازرس نمازوخ ان دجوف هعاشمان.ثاقف هللا لبيبس ىف لغككبحاص نالاقف كاذل مانا هوجو

 اوقرحاف لغ نملاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا باطخلا نب رمعن عىئاسنلاودوادوب أ هجرخأ نيمهرد

 ملم 3 دق كح وص ورم دوك و طسجل 32 نجي موزع همة مسص#ب لاق: يدعم هيا جك تدع ور جدع د ج60 جاه تت مص سد مس مس سم مج

 موب لغامب تايللغي نهو)
 ”ىغاابتايىأ (ةمايقلا

 ىلعهل الماح هنيعب هذ ىذلا

 ثيدحلاىف ءاجاكهرهظ
 هل و نملمت>|ام تايوأ

 سفن لك قوتمث) همئاو
 اهءازحىل من(تبدك ٍئ

 بدك امفوبمثلقيولوايفاو
 لب للغي نموهلو ةب ىلدتيا

 لك هتحن لخ ديل ماعبء ىج

 هريسغو لاغلا نءبساك
 ىنعملا نعل

 لاغلا معاذ اهنال غلبأ اوهو

 ل ا

 هنالع هءازج ىفوف ىزجي
 ع٠ مهني نم صلحت ةمريذ

 مهد) سكك 5 مظع

 لكءازج ىأ (نوماظيال
 ردق ىلع



 كوب“ فا 8 0

 هيلع (نيلكوتملا بحي
 هللا ىل_ءدامعالا لكوتلاو

 ردب ا (هلا

 دحأالف (ىل بلاغ الف)

 رصن كردي امناو ميلغي

 ناو)هنر دقوهب رب مصتعاو

 0 مويرعل دعاك( خدت
 نمورصنيىذلا اذ نف)
 وهو هال ذخ دعب نم ( ه دعب

 كلوق نموهوأ ةنوعم اكرت
 كيلا نسحينم كلسبل

 نا ىلء هيفا ذهوهبزواج
 بوجو ىو هلل هلكس مالا
 هللا ىلءو) هيلع لكوتلا

 صخيلو (نونمؤللا لكوتيلف
 لكوتلاب مس رنوذنمؤملا

 هنا موماعلة يلا ضي وفتلاو

 مهناميانالوءاوسرمصانال

 ناك امو) كلذ ىكهتقنب

 وبأو ىم (لغينأ ىبل

 مصاعو صحو 0

 ءايلا مغبو نوح ىأ
 لاقي مهري_غنيغلا حتفو
 لغأوالولغمنغملا نمأيش لغ

 ةيفخ ىف هذخأ اذاالالغا

 الغ هدجواذا هلغالاقيو
 نا ىنعي كلذ هل صام ىنعملاو

 اذكو لولغلا ىفانتهوبنلا

 لوعفلل ءانبلا ىلءأرق نم
 موي ت دةفءارج ةفيطق ناىورالاغناك اذاال الاغدجو الوالاغدجوب ناهلحص اموهانعم نالا ذهىل عجاروهف

 ا هرالاى لعد يماءاطماىف (هللاىلعلكوتف) ىروشلا 2(م5)

 ركتالباةح مالا فمهرواشو « هدبعالاق هللانا ارئلأ « ركفلا نمجرتسنالوأز هتف

 هب قئواهلك كرو.« ىف هئلاب نعتساف أ( هللا ىلع لكوتف) ةرواشملا ىلع ىنعي( تمزعاذاف)ىلاعت هلوق شن

 هللا ىلعالا( ىثىلعدامعادبعللنوكيالن ًادوصةلاوديدسنلاو ةمصعلاو ةناعالاىلو هنافهماعالا دمّتعتالو

 عيج ىف هيلع نيلكوتملاىن-«. (نيلكوتملا بعهللانا) لكوتلا ف اننالةرواشلاا ناو هروم اعيج فيلات أ

 موبلعفاك ودع نم كعنع 3 وهرصنب هللا < ذعي نأ ىنعب (هللاكرصن :.نا) لجوزعهلوقف مهرومأ

 لف دحأم ون لقاك (مك-ل ذخ< ناو) ءرصن فوت اوه ىل هتهّنلا نال سانلا نم ىتع ( )0 !بااغالفإ ردب

 نم مرصنبىذلا اذنف) ملسوهيلعهللا لد هللا لوسر سعود ىم 1ك تلا كسفنأ ىلا 52 رصنإ

 عفادالو هئاضقادار الو هلل هلكسمالا ناله ريغىلعال(نون 0 ار ٍلفهنلا ىلعو) هنال ذخ دعب نم ى ؟(هدغب

 لجأ نمةللا ىصعت ال نأ لكو "ولا ليقو هر ىلعال ىلا مة ةنلا ىلع رومالا لكى درعلا لكوتي نأ بجيف همكس+ل

 هللال وسر لاقلاق نيصح ن؛ نار نع(م)هاوسادهاش كالمعل الوهريغار صان كسفنل باطتالو كقزر

 نيذلا مهلاقهللالوسرايمه نمواولاق باسحري_ةبافل أن وعبس ىتمأ نم ةنا لخدي ملسو هياعللا ىلص

 هللا عدا هللالوسرايلاقف امل ل معلا 0

 نعةشاكع اهب كقبسلاقف م - منم ىناعجب ن أهنلا عداةنلا ىنايلاقفرت «رخآ ماقف مهنم تن الاقف مهم ىناعجينا

 قزريإك فز هكون قحةنلا لعنواكوتت كن :ًاوارسوهياعةننا صني لونسر لاق لاق باطحلا نب رمج

 ىنل ناك امو) لجوزعهلوق ُج و .دح لاقو ىذمرتلا هج رخاناطب حورتواصاجو دغتريطلا
 0 رد موي دق رج ةغيطق ق لخ :نأ ىنلناك امو ةبالاه ذه تلزن سايعنبالاق (لغينا

 دوادوبأ هجرت اهرخ ىلا ةبآلاهذ_هىلاعت هللا لزناف هد مل_سوءهيل عهنلا ىلصفللا لوسر لعامومتأا

 0 ]قل دسمعلا لوسر تعب لا كاحعذلا نعىورو ب» رغ نس> ثيدح لاقو ىذمرتلاو

 ىرطااري رج نباىورو لغين أ ىنلناك اموىاعتةلدا لزناف عئالطلل مسقت لف لسو هيلعهنلا ىلصىبنلا ماغف
 ني:مؤملا نم ةفئاط ىلا مسقي نأ ى بنل ناك املوقي ل-غينأىنل ناك اموىلاءتهلوق ىف سابع نبا نع
 .ناك ام]وقيهللال زن اج هيف كح وهلا ماب هيف ذخأي و ل دعاب مسقي نكلو مسقلا فروجب وةفئاط كريو

 نيح دح أ مئانغ ىف تلزن ىبلكلاو لتاقملاقوهب اونتساىننلا كلذ لعفاذاف هباحضأ نم لغيايبن لعجيلهنلا

 ُمئانغلا مسةنالن أوهلوهف ا يش ذخأ نم .وهيلعهللا لص ىنلالوقن نأ ىثحناولاقوةمي:غالزكرملاةامرلا كرت

 اوكرتنالنأمكيلا دهعأملأ مسو يلع هنلا ىلص ىننلا مطلاقف مم ةذ مئانغلا فاوءقروزكرملا اوكرتفردب موب مسقن لاك
 رشا معو رم العلا ا اوخاةيقبانكرت ةاولاق ى م مسيناي ىف 7 2 9
 اوخأ ءاب اي وقالا نا ليقو هباحصأ نم تلغةفئاطىف تازئاهناانلو 5 ذةداتقلاقوةبّ الاه ذه ىلاعت هللا لزتاف

 نأهيلعلب نيرخ .؟عنم واموق ىطعيف ىن-عي لغي نأ ىنا ناك ام ىلاعت هللا ل زن اف منغملا نم هنولآ سي هيلع

 ناك امولوقيج ولا نأش ىفاذهراسي نب قحسا نب دجتو ىظرقلا بعكن ب دمت لاقوُةب واب مهنيب مسقب

 لغلاة,ةيفخىف يانا _.اتنيحاوح او تسا دمأت جرد ضرخملا ساب كنان

 بصنم نالناعمتجالةنايحلاوةوبنلا نالنوخ نأ ىنل ناك اموىأ نيغلا مضوءايلا حتفب“ ىرقلغب نالؤ

 نيدضلا نيب مه اوةسملاو ةءاندلاةباهنىفاهنالةنايخلاهب قيلئالفاهالءأراهفرسشأو بدمانملا مظعأةوبنلا
 ةمالاهبدارملا ليقو حولا نمالومتانغلا نمال“ ىمثىفهتمأ نحيل لسو هيا عهنلا ىلص ىنلا نا كلذب تبنف لاح

 ليقوهريغلولغاابدا ارا نا ىلع كلذ لدف ةب ايل اولولغلا نم لسو هيا ع هللا ىلص ىبنلا ةحاسةءارب تب دق هبال

 لغامدار لواغاا ىنل ناك 0 ال ىلا نك امدانعمةلوقنم هيف ماللا

3 
 ةبآلا تازتفاه ذخ“ ؟ سو هيل عندا ىلص تلا لوسر لعل نيققفانملا ضعب لافف نيكرمثملا نم بص ا مىردي
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 هجن عمعضولا ذه لل مسا عوفولو نورمدحن باوذلا يملا بيلا ة..حرلعساولا ميرنا لل (نورمشحتنا ىلا ئانقوأ ممن )
 (,16) ناهربلا نعىىغنأشهب_هتملا فرحا ىلعماللا لاغداو
 متموأ هللا ليبس ىف متل نق ناو ) ىلاعت هلوقب ةراشالا هيلاو ةدئافالب هّتدب ف تومي نأ نمهلربخ كلذ ناف باوثلا

 هنوفاكام كيلع متنألو ىنعملاو مانغا نم ىنعي (نوعمجتاميريخ) ةبقاعلا ىفىنعي ( ةجروةللا نمةرفغ م
 امربخ هللا ليبس ىف ل-ةقلاو تول ابةجرلاو ةرفغملا نم هنولانتامنافت ,واإب كالطاوأ هللا ليبس ىف ملا نم

 عساولا ميحرلا هللا ىلال ىنعي (ن ورش هللا ىلال متلتقوأ متمنألو) اوتومتمو اهعفانمواين دلا ن«نوعمجت

 تاماقمضعب مسقدق رولا عاب 5 زاجيف ةرخآلا ف نور. ش#باوثلا ميظعلا بيثلاةرغغملاو ةجرلا

 نموهللا نم ةرفغا ىلاعنهلوقب ةراشالاهيلاو فا اممهنمأ هران نمافوخ للا دبع نف ماسقأة ثالث ةيدوبعلا
 نموةنجلاءامسأ نمةجرلا نال: روىلاع:هلوةب ةراشالاهيااو وجر بام هلان ا هتنج ىلا اقوش ىلا عت هللا دع
 قىلاعتوهناحبس قحل اهل ىلجتي ىذلا صاخلا درعلا وها ذهفهرّغدب ربالع ركلاههجوىلا اقوش هللا دبع

 ةجربف ىأ (مطت كدللا نمةجرامف) لجوزءهلوق جم نورشحت هللا ىلالهلوقب ةراشالاهيلاو هتءاركراد

 موب ناك ام ىلع فينعتب م-هيلاعرستمو كلاهحا رثكوكقالخأ مطتاهسىأ م طتنلةإ دامو هللا نم

 مهمفطلتلاو قفرال مل_سو هيلع للا ىلص| دمت هيبن لجوزءةللا قيفوتوههللا ن مةجرامف ىنعمو م-منمدحأ

 (اظفت تولوز مهعم كلذ لعف تح فطالاوةجرلا ةيعاد 0 .وهياعهللا ىلصهيبن باقىف قل ىلاعتهللا ناو

 اورفنل ىأ (كلوح نباتمال) لامحالال يلق قلما ىمسبلقلا ىءاق ىنعي (باقلا ظيلغ) ايفاج ىنعي

 رفغتساو) دحأ موياوت أ امو مهتالز نعزواجت ىأ (مهنعفعاف) كدنعدحأ مهنم قبال ىتحاوقرفتو كذع

 صتخب امف مهرفغت سا اواشلب صتخي مف مهنع ف عاف لسقو و ,ميف كعفشإ ىت- مط ةرفغملاةلا لسا ىلإ 6

 5 مهءارا راجرختساىأ (ىمالا ف مهرواشو) ممدلع مناخ نمكلذو هللاقوقح

 هلةعلاك عم مطةرواشملاب )سو هيلعهللا ىلص هيبن لجوزعةنلا ص أ اج نم ىذلا ا
 صوصخ ماعود ليقفاوهركوأ اوب>أامف قاما ةفاك ىلعهتعاط ب وجوو هيلع جولا لوزنو هبأر ةلازج
 نيط اللا دلارومأ نم هوو برها ىمأ ىف كللذو دهعه يف هللا نم كد _دع سلاف مهرواشو ىنلاو

 نافمبب واقلا,ديطت مهترواشم م سوءهيلء هللا ىل_دهيبن لجوزعهللا مل يقو هي 8 مهرواشتامف مس. ر

 كلذم ىلع قشرومالاىفاورواشب ملاذا اوناكبرءلاتاداس ناف مهناعضال هذأو هياعم طف طعأ كلذ

 ليقوهمءأ نمهدعب نمهب نآس نأةللادارأ نكس اوةجاح مهتروا شم ىلا هبام نا ىلاعت هللا لع دق نسحلا لاقو
 ةشئاعنع هدنس ىوغيلاىورواب ارم -م«ديفتسيلالمهءاهف ًاو.طوةعرب داق“ 0 مهنرواشع صا

 لك نا ىلع ءاماغلا قفتا ملسوهيلعهنلا لصةللالوسر نملاجرالةراشتسارثك الجر تيأرام تلاقامنا

 اهفرواشي نأ سمأ امتاوةمالاهبيفرواشي نأ سو هيلع قتلا: مصةتلالوسراز جبل ىلاعت هللا ن م ىو هيقلزتام

 لزني ملامفاين دلاو نيردلا ىمأ ف مهرواشي نأ ليقوكلذو<و برا اصمو ايندلا مأن م كلذ ىوس

 بلاط ىنأ نب "ىلعلاق نبدلامأنموهوردب ىراسأى رواش ل سوهيلعةئلا بص ونلان الى ههيؤهيلع

 لاقو مدنلا ن ه كنمْؤي لمغلال يقرب دتلاوهبأرب ىنغتسا نمرطاخ دقوةبادطا نيعةراشتسالاهنعةللاى ذو

 هيفرواشيف ىمأ ىلع ناسنالا مزعي دقدن اةرواشلاةدئاوف نمو ةزواشملا لمع باوصلاطبنتسا|مءامكحلا ضعب
 هيمأححش ملاذا هنااهتموطاصمانوذفب ةطاحالا نعه_سفنز م كالدن لعيفهريغلوق ىف باوصلاهلِنِيِمَتيِو

 ةرواشملا حدم ف مهضعب لاقو هسفن مل ةردق ض حاجنلا عانتما نأ لع

 هنأرب ديس نمي كنالو د4 نمالاىفدشرتل مزح جب بل د تدم لك ترواشت ]رواش

 طرسشل!باوج دنمداسوهو م.سقلا با و> ةرفغل

 نورشحت هللا ىلال كلذكو

 ىالوأ نيرفاكلا بذك
 نمرفاس نم نأ مهمعز

 ناك ولاز زذوأ مهناوخا
 ىبنو تامامل ؛ةشدملاب

 هنال كلذ نع نيماسملا

 مثداهجلا نع دعاقتلا بس

 هنوفاختامكيلعم ناو مطلاق

 لتملاو أت واإبكالطا نم
 هنولاثتام نافةللا لممسىف

 تراب راو مقل نك
 نوعمجتن مريخ هللا ل يبس ىف

 دازايندلا ناف ايندلا نم

 ىلادبعلا لصو اذاف داعملا
 اهف) دازلاىلا تحمل دارملا
 (مطتالهللا نم ةجر

 ةلالدلاو ديكوتتل ةدب سمام
 ناك ام ملط هئيلنا لع

 ىنعمو هللا نم ةجربالا

 هشاجىلع هطب ر ةجرلا
 فاطلتلاو قفرللهقيشوتو
 ايفاح (اظف تنكول او) مهم

 هي_سأق (باقلا ظياغ)

 (كلوح نم اوضفنال)
 قبال ىتح كنعاوقرفتل

 مهنمدخأ كلوح

 دحأ مون مهنم ناك ام( مهنع

 ' (مطرفغتساو) كب صتخام
 امامتاهللا قحك صقخ امف

 مه رواش د) مهملع ةقفشال

 برا مى ىأ ( ىمالا ف
 هيف كبلعلزني لا #هوحنو

 مهسوفتلاببيطت ىو

 فعاف

 هللاىضرةر ةردب رهىبأن عو مه ىمأدشرألاو دهالا طق موقرواشنام ثردحل فاهمف كتم كب ىدتقتلوأ مهرأ د قالاعفرو مهي واقلاح ورتو

 ترمشو ىأرلا نم» دنعامو ىدنعام ترهظأنالف يترواش ىنعمو مسو هيل هللا ىلص هللا لوسر باع انمةرواشمرثك أ ١ ادا كَ , ارامهنع

 ةتح سايقلا أن اس وداهتجالازاوجةلالدهيفوهدذخ امن ههنذخأ ل سعلا ترشواهم رج تجر ختسا ةادلا



 سواسو نم مه واق فام صحمي و صالخالا نم ني-:ءوا| رود_هىفام نحت م دلو (مب واق فام صح هيلو رودص امهللا ىلّبيلو)
 اومزهنا ( كتماولون نبذلانا) اهتايفح (رود- ١|تاذب ملعةللاو) صيخستلاوءالتب اللوةج اصل كلذ لعف ناطيثلا

 ظعو مومسكب ليلعتلاو بي رقتو فطاناطيشا!ىل ةفاضالاف هيف تابلاب |سو هيل علا ىلص هللا لوسر مه صم ىذلا زكرملا مهكرتب (اوبسك ام
 مالسلا هيلع دمت باهصأ ناكو بيدانو

 صاقو ىبأ نإ دع_#سو

 م6ءزواجت (مهعةللاافع

 هب وقعلابلجاعيال (ميلح)
 اونوكمالاونمآن يذل اهيأإي)
 ىبأن باك (اورفك نيذلاك

 (مهناوخال اولاق و)هباحدأو

 2 مو:اوخا قحف ىأ

 اذا) قافنلا قوأ بنلا

 اورفاس(ضرالا ىناوب رض
 دأ) اهريغوأ ةراحتللاهيف

 وأ تومم-اصأو قعو

 اوتامامان هنعاوناكول) لتقف

 كلذةللا لعدعيأ اولتقامو

 ماللا (موولف ىف ةرسح

 ىأ اونوكت الب قلعتي

 ىف ءالؤيك اونوكنال
 هداقتعاولوقلاكالذب قطنلا

 ىقةرسح كال ذ هللا لعديل

 اهنم نوصي وةداخ مهمواق

 اولاق ىأ اولاقب وأ ميواق
 نوكيل هودةتعاو كالذ

 مده ولقىف ةرس> كلذ

 توف ىلءةمادنلاةر بكللاو

 (تيعو ىحيللاو) بوبحنا
 عطقبإ لاتةلانامطوقادر

 اميهلاو) دعاقلاو مقملات مي ولئاقملاورفاسملا ىكدقهد يب ىمالا ىألاجألا

 فوعنباو ةحاطو ىلءوركب و ب أمهئمالجر رمش عةنالثالا دحأ موب<:ءاولوت )1١((

 لاق (كبواقىفام صمحيلو) ني_نمؤلا هئايلوأ نأشلاوظعتهيلاءالبالا فاضاف رود صىفام هلأ

 نم ىنعا مب واق فامرهظي و نإبياوهانعم ليقو ةصاخ نينمؤال باطلا ن وكي اذ_هىلعف نيقفانملا رئارس

 تاذب مياعهللاو) ةصطاخ نيقفانإل باطخلا نوكي اذه ىل_ءفةوادعلا نم نينمؤللوهلوسرلو هتلداةةعالا

 هلوق ُج تايواعملا عيمج ماع هنالرتا6غلاورارسالا ىهورودسلا ف ةدوج .وأا ءاي_شالاب ىنعي ) رودصلا

 باطخ وهف نيما.لارسشعمايكك.- :ماوب رهواومزهنا ىأ(ناءجلا ىتتلا موب ك<_:ماولوت نبذلانا) لحوْرع

 عم قبو نيململارثك ًامزهنا دق ناكو دحابد>أ موب نإ#مؤملا نم إو هيللعةثلا ىلص ىبنلا عم ناك نمل

 صاقوىبأ نب دع_-وربب زلاو فوعن' نجرلاد_بعوهنلا دبع نبةحلطو ىلعور يور كيو نأ نب رجاهملا

 ىلعمهلج ليقوهتاع بلط ى أوك ةسا لاقي اكمهنا زبلطىأ (ناطيشلا مطزتسااغ ١١ مهنعهشاىضر
 موهتدصعع ىنعي (اويسك امضعبب ) أهم مه سم |هن !المهم واق فةسوسولا ءاهقلإب كالذو ةّميطالا ىهوةلزلا

 نااوهركف مط تقبساياطخ ريك ذتب ناطيشلا مطزتسا ل يقوزكرم ا مهكرتو مس وهيلعةللا لص ىنلا

 رارغلا ىلعالو ةدناعملاةهج ىلع اولوتي /لاقدنال جاجزلارايتخا!فذهواهنءةبووتاا صال-خا لبقاوا دقي

 اهاضريةلاح ىلءالاهللاءاقلاوه ركسف مط تفاساياطخ ناطي#لا مه رك ذاع اوايندلا فةبغر فحزلا نم

 لف مطرفغو 00 ناكل 5 !موناواوب نذل نعت ارواح دقلو ىنعي (مونع هللا افعدةلو)

 ةبالا هذه ارقو هةعافع د ةهللا نكل طخ ناكن او كلذ نال .ةف دح اموبهتعز هى بتوءعنامعنا

 لجوزعهلوق و لتقلابمهاصأتسيالوةدوقعلاب لدتيال (ميلح) بانا وبات نم ىنعي ( روفغهللانا)
 (مهتاوخالاولاقو) هباصص او ىبأن ب هللا دبع نيقفانملاىنعي (اورفكن بذاك اونوكتالاونمآ نيذلا اهمأاب (
 اورفاس اذاىنعي(ضرالاىفاوب رضاذا) نيم ساوناكو بسلا فمهناوخال ل يقورفكسلاو قافثلا ىف ىنعي

 فذحلا كلذ ىلع ىنءلالدفذح مالك ل! ىفةازغىأزاغ عج (ازغا اوناكوأ) اهريذوةراجتل ضرالا ف

 لءحيلاوأتقاءوا اوبامام) نيهقم ىنعب(ان دنعا اوناكول) اولا ازغاوناكوأ اوناف ضرالاىفا اون رضاذاوهو

 لوقادراذه (تيعوىحهلاو) افسانوأمح ىنعي (مهبواقىفةرمسح) مونظو مطوق ىنعي (كالذهنلا

 ىحدقف ىلاعتةنلاوه تيمملاو ىحلاناوهللادب ىمالان ا ىنءملاواولتةامواونامام اند_دءاوناكول نيقفانملا

 طي ىأَم داتق

 كح اى م لهو تيبلا ىف سولجلا عفني ف يكف ءاشي اكوزغاا نعد عاقلاو ميقاتي و ىزاغلاورفاسملا م
 الودوقنافهب ك«زاجيف شور يخ ن ٠ نولمعتام ىلع علط «ىلاعتهنا ىنعي ( ريصب نولمعتامبهئلاو) توملا نم
 نافاوا_ةقامواوثامامان دنعاوناكو ل مطوقب داهملا نع ني:ءؤملاريخ:: مهد_دقم نال نيقفانملا ل ئباونوكست

 هلهأدنعهتبس ماقأ ناو قسم توملاهلردق نموداهجلا ف لقي لءاقبااهلر دق نف تي..ملا ىملاوهىلاعتاثلا
 بجوت سف داهملا فتون الف لتقتف جرختال داهجلا ىلا جورحلا دي رب نا نوئمؤملا بأ مت اولوقتالف

 باوثلا
 عفان مسكسلاب هناب و متم( متم وأهلنا ليجس ىف مئلتق نئاو) او مكن ثلا نعود وع و ي؟منوامعي ماا أ ىلع زاجيف(ريصبنولمعت

 تام نم مضلاف نآرقلا عي ىف مما مهب م-هريخ متلتق نيب وهن قافولادارأهنأ.ك ةروسلا» د_هىفالاصفح مدهعب انمصاعريغ قوكو

 دئاعلاو ىذلا ىنععام (نوعمج ا ربخ ةجروهللا نم رفغلا) تملوق:تفخ ل اوةناكف فاح فاك تاميتام نمرسكلاو : توع

 صفح ءاتلابو فوذحم



 نيمل_بملاو ل و هيلعهلل| ىلهلل'لوسرمهالو نإ دلامهالاهصالخ و مهسفن أ مهالا مهمومام (مهسفنأ مهتمه دف) ن روقفانملامع (ةفئاط د)

 الا نظلا كلذ لثم نظيالىأةيلهاجلا (#س١#8) لهأ نظوأةياهاجلاةللاب صتخلا نظاادارملاوهنملدب (ةيلهاهلا نظ) لسوهياع
 0000 ا ااا تا ا ايا“6“6“66ا6ا66 6اا 1 لب ب 7 7 722 ب777---2-22--لي

 نوقفانملاىرخالا ة-فةئاطااودازوىراخبلاةباوروحنمرك ذودحأ موبانفاصم ىف ن<و ساعنلاانيشغلاق

 تاكو دا موب ىسأرتعفرلاق هل ىرخأ ةباور فو قدالهلذخ او هبعر أو موق نيجأ مه ةأأالا مه مط سرل

 ةنمأرغلا دعب نم مكيلع لزن أمثىلاعت هلوق كل ذف ساعنلا نم هتف تحت ديالا دح أذ ئموب مهنمامو مهارأ
 هللا لسرأ ف وحلا انيلع د_ثا نيح لسو هيلعفثلا ىلصةنلا لوس .رمم ىنني ار دق ماوعلا نبريب زلا لاقوا ساعن

 نمانل ناكول لوقت )لاك الاهءمسأا ىناسْغي ساعنااو ريشق نب ب تعم لوق عمال ىناهئناو مونلاانيلع ىلاعت
 ىنعي (مهسفن مهتم أ دقةفئاطو) نينمؤملا ىنعي نم ةفئاط ىشغي ىلا هتهلوقفانههاناتقامئث ىمالا
 ىلع ساعنلا مقوب لو اونمأ ىتح نيدموملا ىلع ساءنلا مقواف نيقفانملا نم ني:مؤملازيعن'ةثلادارأ نيقفانملا
 نالةرهاب ةزككموة- مظعةنانيقفانملا نود ن؛نمؤملا ىلع ساعنلاءاقلا فو فوحلا ىاوقيف ني-ةفانلا

 دقةفئاطو ىاءتهلوةوهومهفوخ ببس ناكنيقةفانملا نعساعنلام دعو نه#مؤملا نمأب مس ناكساعنلا

 مهدنعةإ_صاح تناكءادعالادصق ىهوف ول بابس أ نال لا ىلع مه_سفن أمهتاج ىنعب مه سفن مهتمه
 لتقدقروميلعتلا لص ادمحخ نال يقوهباهد ًاوا دحر صن :.الهللا نا نونظي ىنعي ( قمار يغ للاب نونظي)

 ل-هأ نظكىأ (ةيلهاجلا نظ)هبن نظي ناس جي ىذلا قا ع نطظريغهللاب نونظإ ىن :ءلاولجسمْصه ضال

 ىنلارواشاملهاكلذو يق صال ن م) انلام ىأ (انلله) نيقفانملا ىنعي (نولوقي) ةياهادلا

 هل جرال ناهيلعراش ًاوةعقاولا هذه ىف نيقؤانملا نس ًارلولس نبا ىبأ نبهللادبع لسوهيلعةطلا ىلص

 انا لهلاق جرزخلاونب لق دق ىلأن هللا دبعل ليق لّدق نم لّدقو جرو لسو هيل علنا ىلد ىنلا هفلاخاماف
 ىنعي رفظااو رصنلا ىمالإبدارملاليقو عاطي سمأاذلام ىأراكنالا ل يبس ىلع ماهفتسساوهو عت سمالا نم

 نيقفانملاءالؤط دمتاب (لق) ناكرشالو هام ا عش نمرفظااورسهنلا نمهب دمج ان دعي ىذلا | ذه نمانلام

 فيكهرب دب و ءاشي فرك «فرصيه دب وةهللهاكرد- ةلاوءاضقلاورفظلاو رصنلا ىنعي (ةتنماكممالا نا

 نوف<+ليقو لجوزعهللادعو فك _كلاورفكلا نم ىنعي (كلن ودبي الام مهسفن أ ف نوفخ) تح

 نمانل ناكولنولوقي) مهنع ةياكح ىلاعت هلوقوههوفخأ ىذلا ل_يةو نيم ملا عم مهجورخ ىلع مدنلا

 لاق ىلا دعم جرخ /لوقعانل ناكول ضعبا مهضعب لاق نيقفانملا نا كلذو (ةيهانا ابكر مالا

 ىلاعت هلوق ف سابع نب | نعوانههانل قام قا ىلعانك وانولوقي اوناكل يقوانؤاسؤر لاقت لو ةكم لهأ
 ىذلا نال يقانههانلتقام“ىث مالا نمانل ناكول مطوقوهور دقلاب بي ذكسنلا ىنعي قا ريغ هللاب نونظي

 وه ىش سمالا نمانل ناكو للاق ىذلاو قفانملالوا_س نب ىبأ نبهنلا دبع وه ىش نم مالا نماء لهلاق
 (لتفلا .هيلعبتك نيذلاز ربل ويب ىف متنكول) نيقفانملاءالؤط دمحاب لق ىأ (لق) ريشق نببتعم

 لل دقلا تقواهم نوعرمد ىتلا مهعراصم ىلإ ىن#ي (مهعجاضمىلا) مهيلعر دقو ىل_تقلا مهمل ع ى ىضقىأ

 هبككحو هاضقو لتقلا مهب ءاعردق نيذلافريدقتا!مواقب.الرو دةااوردقلا عمم فنيالر دس -1لانا ةبآلاىنعمو

 ىلاهردقو ل :قلإب مويلعةنلاىضق نيذلارهظاواهنم جر دك "ويب ىف مساجول ىنعملاو اولدقي نأ اردبال لع

 نالاييغهماعاك ةدهاشم هماعيل ؟رودصىفامربتخيلو ىأ )هر ردصىامهللا ىلتبياو) هيف نواتقي ثيح
 ءايلوأ ىلدم كل ءانعم ليقو كل ربت ىلا ةإ٠ ءاعم كل ماعي اهانعم لع ةوددهاشمهملعأم ىلع عقتامنا ازادلا

 (نزاخ) - ) 4٠ (مك ويب ىف تكول لق) فانئتساوأ نوف نءلدب نولوقي لاما ىذو لاخلا نيب ضارتعاةتنهلك ( كلوا -

 نواهاجلا كرشلا لهأ

 نمانل لهنولوة.) هللا
 اناله ( خشن ن٠ مالا

 هللا مأ نوم ني ماسملارشاعم

 ردنأا نونءب طق بيصأ

 نالقلودعلا ىلءةبلغلاو
 ةيلغلاو رصناا ىأ(ىمالا

 هلايلو الو ٠ (هلل هلك )

 مطان دنج ناو نينمؤملا

 مالا ديك أتهلكن وبلاغلا
 ىرعصب

 ةاهل اوهريخ هلدوأ دبموهو

 مهسفنأ قنوفخ) ناربخ

 افوخ (كل نود_الام

 ىف (نولوقي) فيسلا نم

 ضعبل !مهضعا 1 مهسفنأ

 نامط كلوقلنب 0

 . نمانل ناكول )ند هلكمالا

 (انهه انلتقام عيش ىمالا

 لاق 5 ىمالا ناكول ىأ
 هتاملوالو هللهلكرمالا ناد

 انيلغامل نوبلاغلا مهناو

 نيماملا نملقاملو طق

 ةكرعملا هذه قىلتق نم

 ةفئاطل ةفصمهتمهأ دق

 ناريخ هللو

 ةفدوأ ةفئاطاربخ نونظيو

 مهنمهأ دق ىألاحوأ ىرخأ

 نولوقب. و نيناظ مهسفنأ

 نوفح و نونظ. نمل .+
 ىمالانالقو نولوقي نملاح

 نيذلا) مكن ن٠ (زربلا) مكتوب ف متدعقوافهدوجو نمدب نكي مل حوللاف كلذ بتكوةكر ا

 بتكونيئمؤملا نهلّتقي نملّدقح وللا فبتكهللانا ىنعماو نوكيهن هللا لعام نوكيل دحام يعراصم ( ميعجاضمىلا لّدقلام 0نل

 مط صيحم تاقرالا صعب فهن نوبك_.::ام ناو هاكنيدلا ىلع .روظب مال_س الان د ناو. طة 2 ةاقايفامل نال درسا



 :وتفتلنالو ( دحأ ىلع نرولنالو) اورك ذارامضاب وأ كيلنيلهلوقب وأ < فرسصب ه.ةداعبالاوأ ضرالا ديعص ىف باهذلا داعصالاو ضرالا

 ف) لاحلاعضوم ىفةل+اوةنجلالفر كب ن مهلا لوسران أ هللادابع ىلا لوقي ( موعدي لوسرلاو) مهو دع فوخو مهمازهناةباغنعةرابعوهو
 .طوأ فلوقناك مهارتأو ساناارآ فت ثجلاقتيةرخاتملاىهوىرخالا (#بث99) مكتعاجو مقاس (مك ارخأ

 | ل ل مص مص مسخ ع نيب رار ىالوأو
 ةبآلاىنعم ف نب رسفمللو هوحنو للا ىلعو لبجلا ىلع دوعصااكىلعأ ىلا لفسأ نءمءاقترال اوهو دوعدلا

 برطاةدش نم ضءب ىلا < ضعب تفنلي الو د> أ ىلع نوميقت الو نوجرعنال ىأ (دحأ ىلع نوولنالو) ني-(اغ) هللا عك ازخ

 عجر ىأركن مهنلالوسران هللا دابع ىلإ لوقي م<ئارو نمو. رخاآفىأ(8 ارخأ ف ةوعدبلوسرااو) كاتب يع 2

مودع نعمك-!نؤو ل سوهيلعهللا لص يبن نع مرار غب < ازخ ىنعي (مبامتعب اناف) هنجاولو للا ا(
 مبامت 

فالإ ب لغالا ف لمعت_ساالباوثلا ظفل نالزاجلا ليبس ىلع اباونا هم موبقاعىتلاةب وقعلا ىمسف ا هلال 7 ر
 دقو ريحا ى

 ءاوسوإتف ءازج نملغافلا ىلا دوعيام لكب اولا لصاف عجراذا با نمذوخام هنالرشلا ىفهلامعتسازوحي 0 هدا لد

 ناكبلغالا ىلع اناج ىتمواحي# مالكسلا ناك ةغللا لصأ ىلع باوثلا ظفلانلجىتقارسشوأ اري ناك أ , أذ ىنل اغرق

 رعاشلالوقكوهفزاجلا ليبس ىلع
 | :يسسردع وأادوس هادأ « هذاطعن وكن أ اداب زفاخأ

 مباع هلوقىفءابلاو طايسلا ىهةجردحلاولاقثلادويقلا ىهدوسلا مهادالا نال باقتعلا ناكم ءاطعلا لعف-

 نموغبال_صتمامتو مغ

 نمهبفجرأ امب ماهغالا
 : : : هيلع هللالوسر لتق
 ا و اواونإب قعفابلا ليقوزسمي نعاهشسي توني را فور نال ىلع ىنمغؤأ عمئمت | لستياو رجلاو مالنسلا
 لّدقلا نم مهاناموهىاثلا غلاو ةمينغلاورفظلا نمم-.متافاموهلوالاغأ| ليقف نيمغلا ىنعمىف اوفلتخاو تي نيكربشملا رفظو

 هيأ ةفلاخمم ملسو هيلعهنلا ىلصةنلال اوسراومغ مهئًاوهلوالا مال يقولوالا مهمع مهاسناف لتقدق لسو
 نيكر رك لع مدلول نيبلانعتا ارش بيب لوالا مهمج ناليقوةعي زهاولتتلا معلا كلي هللا مهازخ

 اماف بعشلا بايب اوفقو هباحص أو نايفساب !ناكلذو مهبلع نارف_سوب فرش ن يح يناثلا لاو مهيلع

 ق(اليكلل) ىلاعتهلوق و كلذ مهمهاف مهنولتقيف مهيلعنوليع مهنا اونظو كلذ مهمت ويلا نوما ملارظن
 اقعدقلوهلوقبالصتم مالك-!نوكي اذهىبءفىئنلا اهانعمواهلصأ ىلعةيق!باهناامهدحأ نالوقالةظفل

 َن رزحو مه لكب هذه وفءنال(ىب اصأامالو ؟<تافامىلعاون زحن)اليكل مك _عافعدقلو ىنعملاو منع

 هللا بص ىنلا ناب اوعمس ل مهناىوردق و جب اصأام و ؟تافام ىلعن زمحلاك اسناامع كب انافدانعم ليقو
 ىلعاونز حت كل مالكلا ىنءهوةلدالةظفا نا ىناثلالوقلاو مهتافامو مهءاصأ اماوسن لق دق لسويلع

 لّققلا مهباصأ ىذلاوةميذغلا مهمتافىذلا سابع نبا لاق مكتفلاخم ىلع كلب وةعكلب اصأو؟<تافام

 هلوق © اهيلعب زاجيفاهرشواهريخ ملام أ عيمجاعوهىأ (نولمعت امي ريبخةئلاو) ةعزطاو
 ةنمالاوانمأ ىنعي (اساعن ةنمأ) كباصأىذلا ( متلادعب نم) نيماسارمشعماي( مكيلع لزنأ مث) لجوزع
 دعب فوخلا سس ناكو فول ب سءاقب عمةنمالاو فوحلالاوز عمن وكي نمالا ليقودحاو ن..الاو
 ل رومان انمأ <نمأ نابعرلاوفوخلا نم لانا عبقعأ ىنعملاو مونلا نمفخاساعنلاوايقإب
 ساعنب دئموبم_نمأ سابعنب١لاق ( متم ةفئاطىشغي) مهفوخدعب مهنءاف ماني داك الفئاخخا نال

 دا ريف دكا لوتس !نعسنأن (خ) مانيالت ئاخاو نمأي نم سعنامناو مهاشغت
 هنعىذدمرتلاه جرح اودذخ اف طقس ومذدخاو طةسارأ ص ىدن نم يس طقس ىت> دحأ موب ساعنلا

 (مكنافام ىل_ءاونزحن

 مومغلاع رحت ىلءاونرمتتل

 ىلع دعب ايفاونزحتالف
 الو) عفانملا نم تناف
 لع الو )م اصاام

 هللاو) راضملا نم بدصم

 ماع (نولمعت امي ريبخ

 ئثهسياع حال ملم
 برغرتاذهوكلامعأ نم

 نءبيهرتو ةعاطلا ىف

 مالو مز اكيضللا
 (!ساعت ةنمأ ءلادعب نم
 ىلع نالا هللا لزتا مث

 مهنع لازأو نينمؤملا

 ىتحمهبناكىذلا فوحلا

 نعومونلا مهماغواوسعن

 لاق نمالاةنمالاومدخأ يف طقسي مثهذخ ايفان دحأدب نم طقسي فيسلا ناك فانفاصم ىف نكتو ساعت انيشغ ةحلط ىبأ

 وه سبل ساعنلاذ|ةنمأ اداساعن مكيلعل انآ لضالاوالجرابك ارتي روك ميلعةمدةمهنملاحةنمأل وع ةموهوأةنمأ نمل دباساعنو
 ءاتاب ييشغت ساعنلا ىنعي (ىتغي) ةررب ورابك نمآع ج-هنا ىلع وأةنمأ ىوذ ىنعب نيبطاخلا نمالاحوأهلالوعفمةنم أن وك نأز وح و نمالا
 نيقيااوقدصلا لهأمه( مكن ةفئاط) ةنمالا ىأ ىلع .وةز>ةلامالاو



 ىنعملان وكي نازاجوف رصن ؟عنم متل شف اذ | ىتحو ريدقت فوذح اذا قلعتمو

 قمتمزانتد) منج ( متلشف اذ | ىتح ) هما عود سهاب (هنذإب) لتقلابهسح لطب ا هسح ىسيع نب نعواعي رذالتق مهنولتقت (مهنوسحتذا)

 رافكتلارهقورفظاا نم (نوبحتامك اراامدعب ن:) ةمينغلابكلاغتشاو كا رملا كك رتب ين ىمأ ( متاصعو) متفلتخاىأ (سمالا

0907١( 

 ةباحصلا نم سان لاق مهباصأ ام مهءاصأ دقو :: دملا ىلا دحأ ن.هباعصأو إسو هياعهللا ىبص لنا لوسر عجر
 كل ذو رفظلاو رصنلاب ىنعيم دعو هللا كق دم دقلو ىلاعت هللا لزنافرصنلا اان عو دق وا ذهنك نبأ نم
 سمأ اوذاخاماق مهرصنف دحاب رصنلا نيئمؤااد_ءوةنلانا ليقوءادتبالا ف نيما_سمال ناكر فظلا نا

 أع رذالةةرافكلا نولتقتذا ىنعي م :وسعذا) اوم زهةمينغااوبلط وجل .وهياعةللا ىلصةلل|لوسر

 متلشفاذا ىتح) هردقوهللاءاضقب ليق ود يما هللا م ىنعب ( هنذاب) لقلب مهنولصأت تمم واب يعلو

 متاشف ميمعو ىمالا ف متعزانتاذا ىت-هريدقتريخأتو دقت هيفءارغلا لاق ( متيص-و ىمالا ىف متعزانتو
 طرمشلا ىنع هيف ليقو ةيصعملاو عانتلا او لشغل مكنم ناكن ا ىلارضنلابه دع وهلا <_ةدص دقاودانعم ليقو
 متفعض مل ثف ىنعمو رصنلاهلا كعنم متيصعو مالا ىف متءزانتو متاشفاذا ىتحريد-ةن فوذحم هباوجو
 عما اوناك نيذلاةام رلا نأ مهع :زانتومهفالتخاناكوفالتخالا ع زانتلا ىنعمو نإج عمفعضلا ل_ثفلاو

 نوكرمثملا مزهن ادقو انههانم اقع عنصنام م وق ىأ ضعبل مهضعب لاق نوكرشملا مزهنا الر يدج نب هللا دبع

 ريبج نب للا دبع تيثو إ_سوهيلعةنلا ىلصةنلال وسر صم اوزواجتال ضعبل مهضعب لاقو ةمينغلا ىلعاولبق أ مث

 ىلع اواج- كلذ لهج ىنأ نب ةمركعو ديلولا نب دلاخ ىأر املف هعمناكن يةرمشعلا نودريس: رغن ىف موقلاريمأ

 جي رلا تاوحتو نيما ىلا ىلعاوابقأو هبا أو ريبج نب هللا دم عاولةفريبج نب هللا دمع عماوتن نءذلا ةامرلا

 مهضعب برضي راعشريغ ىلع نواةقياواعؤ اوطاتخ او نيم هلا فوفص تضقتت اوارص تناك امدءبارويد
 هلوقو نيماسملاةع زهببس ثالذ ناك-ف لق دقا د# نا سدلب | ىدانو شهدلا نم كلل ذب نور عش. امواضعب

 (نوبحتامك ارأامدعب ن*) 0ك موزل ن مهن سم يف ل_سوهيلعةتلا ىلد هللا لوسر ىهأ ىنعي محيصعو

 اوليقأو زكراااوكرت نذلا ىنعي (ايندلادب رين مكسنم) نيماسملا يشعمايةمينغلاو رفظااو رمدنلا نم ْ

 هللا د.علاقاولدقىت-ريبج نبهنلادبع هريمأ عماوتبث نيذلا ىنعي (ةرحآلادب رب نم ك:مو) بولا ىلع
 دحأ موب ناكىت>ايندلادب رب لسوهيلعهللا له هللالوسر باحصأ نما دح أن أت رعشامدوءسسم نب
 ىفعي ( مكياشيا )< زطاب نيكرسشملا نعىنعي نيا _ملارسشعماي ىنعي ( مهنعكفرص#من) ةيالاهده تاز

 ن٠ نءؤملازيمتيا لءأوهو مريتخيلهانع:ل.ةودورفغتتوهيلااوب وتتاءالبلا <ياعلزنيل ليقو ؟<_:تيل
 يمن وفلاغاا يأ كت عهشلاافعدقلو ىنعي (ك_:عافعدقاو) ةرخآلادب رب نمايندلا دب رب نمو قفاثملا
 نوفل لااهبأ مكتب وقع نعافعليقوةيصعملاوةفلاخلا دعب < -لهأتسي ملف سوءهيلعةللا لصةنلالوسر

 نيبن ذملا نعافعمئالوأ مهرصن هنالني:مؤملاهدابعىلعهمعن مات نءاذهو ( نينمؤملا ىلع لضفوذ هللاو)

 وفعب ىلاعت هللا ناو نمو «ةريبكعلا بحاص نا ىلعل يلد ةبآلا فو ن اس>الاو لوطلاو لضفل اوذ هنالاين اثم مم
 ىهو )سو هيلعفتلا ىلصةنلالوسر رمأ ةفلاخم ن.هوبكستراام عم نينمؤم مهامسهنالءاش نا<«ركو هلضفب

 منافع دقلو ربدقتلاو هلبقامب قلعتموه لبق (نودعصاذا) لجو ءهلوقعو كلذ دعب مهنعاذ عوةريبك
 ىنعي نود«_كذا هلوقب هنناموه ىالاكلذوهوؤرتقا ماب ىتاعتي ناو دهال ,منءهوفعنال نودع_هنذا

 مهب روهجاةءارقنودع_دذااورك ذا ىنهملاوول قا_عهلقاعنال مالكءادتب اوهليقو ليلا نيب راه

 نمعاتلا تفي نو دعت نسحلا ًارقراممفداعبالا» ضرالا ىف باهذلاوهوداع هالا ننيءاارسكوءانلا

 ملشف تقوىلادعوهللا <قدص
 (ايندلادب ري نم م

 نيذلا مهو ةمينغلا ىأ

 بلطا زكراا اوكر
 هللالوسرناىورةمنغلا

 لعج مل_سوهبلع هللا ىلص
 هراهط ١ تاهل يالا

 ماقأوةنيدملا لبقت_هاو
 مه ىمأو لولا دن ءةامرلا

 الومهئاكم قاوتشإ نأ

 ةلودلا تناك اوحرب_

 اماق مييلعوأ نيما_بملل

 ل عج نوكرشملالبقأ

 مهليخ نوقشرب ةامرلا
 منوي رغب نوقايلاو

 اومزومما ىتح فويسلاب

 مهراث [ىلع نوما_ملاو
 اواشفاذا ىتح مهنولتقي

 مهضعب لاقف اوعزانتو

 افنوكرشملا مزهادق

 اوإ_خداف انهه انفقوم

 اوذخو نيءا_لاركسع

 لاقو ؟ناوخا عمةمينغلا
 سمأ اوفلاختال مهضعب

 هيلعفللا ل_ه هللالوسر

 هناكم تدن' نمف ملسو
 ةامرلار بمر يبج نبةئلا دمع

 مهوةرشعلا نودرفنىف

 مبمو) هلوقب نوينعملا

 ركف (ةرخآلا دي رينم
 ةامرلا لع نوكرمشاا

 مريس نحيل (مياتيل) ؟وبلفف ك:ءهتوعمفكى أ (مهنعكفرصمث) هلوقودواولتت نماولتقو مهومزه ىتح نيماملا ىلعاولبقأ
 متمدن ثيح ( < _:عافعدقلو) هنم هماعي ام ىلعال دبعلا هإ معيام ىلع ىزاجهنال اريتخلاةلماعم كل ماهي هتقيقح واه دن عكست ايثاو بئاصملا ىلع
 ف مهيلعلضفتم .وخو امه ونلوبق دمهنع :وقعلاب (نينمؤملا لعل ضف وذهللا د م وهيل ع هللا لصةنلال و نر نارصع نمكنم طرفام ىلع

 دعم تاهذلا ف نوغلات (نودعصتذا) بصتتاوةجرةرصنااناك ةجرءالتالا نال ,وباعليدأوأ مط ليداءاوسلاوحالا ميج



 ىلءةرصالاو برا نطاومىمادفالات يدش باط ىلع بوب ذلا نمرافغتسالاب ءاعدلا مد_هوةيلغلإب نب رفاكلا موقلا ىلع انرصناد)

 نسحو) ةمينغلاو رفظااو ةريصنلاىأ (ايندلا باوثهللامهات اف) ةناكتسالاورعوضخلا نمه.فاملةباجالا ىلا برق اهنالءاد_ءالا
 صخوةئجلاوةرفغملا(ةرآلاباوث

 هللاو نو: ,_هىاأ

 اونمانيذلا ابأي) مومن
 اورفك نرذلا اوعيطت نا

 (مباقعأ ىلع مودرب

 كرمشلا ىلا مكوعجرب

 ليق (نيرساخاوباقنتف)

 رد
 نا نينئمؤملا ىلنءو

 ىمهوعيطإالو مهوبناح

 ىلا .هوردّشس ال ىتح مش

 ىدسأا نعو مه6تةفاوم

 نايفسىبالاونيكشست نا
 مهونمأتسنو هباوكأو

 ىلعلاقو ءهنبدىلا ودرب

 لوقىفتازن هنعةللاىضر

 دنع نينمؤملل ناقفانملا

 ىلا اوءعجرا ةلمب زها

 ىف اواخداو مناوخا

 (م الومشالب) مهنيد
 0 اونغتساف مرصان

 ريخوهو) هريلغ ةرصن

 بولق ىف قل:س نب رصانلا

 (بعرلا اورفك نبذلا

 امهوىلبءوىاش بعزلا

 ىفهللا فذق ليةناتغل
 فوهلا نيكرمث ما بولاق

 ةكمىلااومزهئاف دحأ موب

 ةوقلا مطو بيسريغنم
 (ةئلاباوكر شأ اي )ةبلغلاو

 ناكىأمهك ارمثاببسب
 بعرلا هللا ءاقلا ف ببسلا
 نالمهيلع لزنتملاهناالاة ع كانهناد ربموةتجاهك ارسثابةثلا لزني 1ةط1 (اناطل سب لزني ملام )هب 9 رشا مهم ولق ىف

 ( نينسحلا بح هللاو) هددعهب دّدعملاوههناوهمدقتو هلضف ىلع ةلالد نسحلاب (05

 دنعنمالان وكي الءادعالا ىلعرمدنلا نال( نب رفاك-لا موقلا ىلعانرصناو) مهم وق نمبعرلاو فوخلا ١

 ىلاءتهننا نمرصنلاو ةناعالا باطو عرمذتللاو ءاعدلاب ودعلاءاقل دنع نب دهّد_سماوناكم هنأ ىلاعت هنلا نيب هنا

 اولءفام لدم منلعفاله لوقي لسو هيلعهنلا ىله د ةمأةنسحلاةق رطااه ذهىف مهب ى دقي نأ هن« ضرغلاو
 نارفغوليجلا ءانثااوءاد_عالارهقوةم_:غلاو رصنلا ىنعي(ايندلا باوثهللامهات اف ) اولاقام لثم متلو

 الات ضامن اوميقملا ميعنلا نماهيفاموة:جلا ىنعي (ه :رخآلا ب اوت ن.حو) اياطلاو بونذلا

 هنالو هتلقل نسحلاباين دلا باوت فص إو صر غاب بشي لو لا از ريغهنال هتمظعو هلالجا ىلع اويبنت نسحلاب

 ظ مهن ىهوةغيطا ةقيقدهيفو ودعلاءاقل دنعا ذه ل_ثاواوقي نأ نينمّؤملاهدارعل ىلا ىتهنلا نم ملعت| ذهو

 نااونمآنيذلااهمأل) لجوزعهلوق ُ نيتسحم ىلا هتدنلا ,هامسنيئيسم مهنوكو .مب ون ذباوفرتعا ل
 موب« زطاد_:ءنينمؤملل مهوقىف كلذو نيقفانملال يو ىراصن!اودوهباا ىنعي (اورفك نبذلا اوعيطت

 داهملا كرت نمدبك<نو ىمأ ايف مهوعيطتن اهانعمليقو مم: دىاولخداو مكناوخاىلا اوعجرادحأ
 لوبق ناله. ناعالادمب هللإب كرشلاو رفك-لاوهولوالا 3 سما ىلا ف وعج رب ىنعي ( عب اقعأ ىلع مود رز

 وهفايندلاراسخامأ ةرخآلاواين دلا ف نينوبغم ىنعي ( نب رسءاخاوبلقنتف) رفكر فكلا ىلا ةوعدلا ف مطوق
 ) ال اومهنلا لب ) رارقاارادناموحورانل لوخ دوهف5 :رخآلا اراساماوءادعالل للذتلاو رافكلاةعاط

 ىنعملاو ىرصن ىلعر داق ىاعت هنا ىنعي (نبردانلاريخوهو) هباو:يعتساف < ظفاسو م رصانو ميلوىأ

 اوبلطاف مهريغنعالضفمه_سفن ار صن نعنوزجاعمهوكو يعي و؟ورصن:ءارافكلا نوعيظتامنا منا

 كلذو (بءرلا اورفكن يذلا بولاق فقلنس) لجوزعهل اوفو نب رصانلاريخ وهف ىلاعت هللا نم سصنلا

 سئباولاقو اومدن قب رطاا ضعباوخاب اماف ةكم ىلا نيهجو: .دحأ موباولحتراهعم نءونايفسابأن ا
 كلذ ىلعاومزعاماف مهواصأت_تافمهيلا اوعج :راوهاذكر رت دب رشلا الا مهنم قبب ملاذا ىت> مهاذلق انعنصأم

 ءاقلابدعولا ن وكي لوقلا | ذهىلعفهباومها_.عاوعجر ىتح ديد شاف وحلا ىنعي بعرلا مهم واق ىفهللا تلا

 ملسوهيلعةللا ىلههلوقلاصاخ ٌبيسلاناك نإ او ماعهنا لبق را مويب اصوصخرافكلا بولق ىف بعرلا

 رهظ. ومهورهقتىتح نم بعرلا اورفك نبذلا بولق ىف قلنسلاقهن اكفر هش ةريسم بعرلاب ترصد

 نايدالا عيج ىلعارهاظ مال_سالا نب دراص ىت- همركو هلضفب كالذهّنلا لعف دقو نايدالا راس ىلع ند
 ببس مهب واقف بعرلاءاقلا ناك امناىنعي (هللااوكرسشأ ام ) هلكنيدلا ىلعهرهظيل ىلاعت لاق للملاو

 طيلسلا نم قتشم ناطل كا نالاناطا ةيحعا تيم سواناهرب وة عب (اناطلس هب لزني لام ) تلا, مهك ارسم
 مهاوامو) لطامأ| مف د ىلعاهت وقلاناطلس ة خلا تيم_سوةردقااوةوقلا ناطاسلا ليقوهب حبصت_ساموهو

 ةرخآلا ف مطاح نيب م ولق ىففوملاو بعزلاءاقلاوهواين دلا فرافكساا لاح ىلاعتدنلا نيبامل (رانلا

 نوميق وهبنورقتس ىذلا نكسملاىأ (نيااظلا ىوثم سب و) موهنكسم ىأراذلا مهاوامو ى اهتلاقف

 بجوأامباستك ابمهسفن اوماظ نيذلا نيملاظلا ماقم سب وىنعملاو ماذملاعيج ىف لمعت سئب ةأكوهيف
 كلىظرفلابمكنبدجملاق (هدعوهللا_ةدصدقلو) لجوزءهلوق اهبف ةماقالاورانلا بان عمط

 عمحز
 رحجنيف بض سبل ىأ « رححش اهببضلاىرتالو <« هلوقك اعيجاطو زنوةجحلا ين دارملا فاو < هيلع موقت ن أ ميقتسيال كارشلا

 ىلصةهللالوسر عجراملوفوذح مذلاب صوصخم افرانلا ( نيملاظلا ىودم سب وراذلا) مهعج ص( مهاوامو) رج: الوامضاهب نأ نعم



 ٠م
 هللالوسرعماوتنثنيذلا قتازن اهةهباوث هتؤنةرخآلاه|معب درب ك «ىنعإ 00 نقر

 ت3 ل دا ع قدما :؟لةماغداهللا فتازن ناودةنآل هذه نأ لءاودحأ موي لسو هيلع هللا ىلص

 دارأ نم كلذكوا مقالاعاز> هل سلفات دلا هل معب دب ربناك ن اف درعلا ةين ىلا عجر يهلك كلذ ف لصالا نال

 هللالوسرتعمسلاق هنعىلاءتةلناىىذر باطخلا نب رمع نع( قاضي. أ هؤازف- ةرخآلارادلاه مهب

 ىلاهنرحه تناك نفذ. ىونام “ىرىما لكلا« اوةينلابةياور فو تاينلابلامعالاا فلوق: ملسو هيلع هللا ىلص

 اهحك ني ةباور فواهجوزتي ةأ ماو اه صرا رن دىلا هنرحه تناك ءوهلوسروةئلا ىلا هنرجهف هلوسروةللا

 نملاق مسو هياعهنلا لص هللالوسر نأ كلام نب سن أ نعهدنسب ىوخولا ىوروهيلارجاهام ىلا هنرجهف

 ايندلا باطهتين تناك نموةمئاراين دلاهتتاوولمشدل عجوهبلق ىفهانغةثلا لعجةرخآلا باطهتبن تناك
 ىزحنسو) ىلاءتهلوقو و هلهنلابتك امالاامئمه:ًايالود سعأ هيلع تتشوهيفيعنإب رقفلاةللا لعج
 رادلاوىلاعتهللاالا مهاعاباودب رب لوداهجلا نعى مهلشيل نيذلا نيعيطلا نينمؤملا ىنعي ( نب رك اشنا

 فاقلا مهب لتق أرق نفهعم لتاق“ىردو (هعملنق ) ىن نمد ىأ (ىن ن٠ىأكو) لجوزعهلوق ف ةرخالا
 هيقوم اثم الكةنال لتق ىلع هقولا نوك, اذه ىلعف هدحوىبنلا ىلعاعجار لتقلا نوكينأ اهدح اهجوأوإ

 نءاريثكناىنءملاوريثك نوي رهع.ناك ام لاح لتقهانعمن روكي وريثكن ويب رهعمو لق هريدة'رامضا

 اندست ريهو عداه لارج لبا واتساب فا اس

 ضعبلادارملا نوكي و ن؛برلا نمهعم نم وىبلا لان لتقاا نا ىئاثلاهجولا مهلثما 71 وكت نأكل بي ناكف
 نوقابلا فعضاف هعمناك نم ضعب ولتف ىن ن«ىأكو ىنعملاو نيقايلاىلااءجاراونهواف هلوق نوكيو

 نأثااثلاهجولا كل ذكاون وكلت نأكل تبني ناكف مهو دعداهج ىلعاوضملب مهناوخا نمل دق نمل تقتل |

 لتاقأرق نموريثك نوب رهنيد ىلء ودعم ناك: ن؛لتق ىن ن٠ ىأكو ىنعملاوىنلاال نيب رلالانل تقلا نوكي

 حورف مهو دع نم مهباصافهباصأ نمريثكلا ددعلا هعم لتاقىبن نهى 5 نود رهعم

 هتعاطوةللا ل يبس قوهاما موءاصأ ىذلا ناله ودعداهج ىلعاو رهسأ لب مهءاص ًاملاونهو اف تاحارجو

 ديعس نع ىورامةءارقلاهذهةدحو دم ةمأب كلذ لثماواعفت نأ <ل ىنبذي ناكف هيبن ةرصنو هنيدةماقاو
 ةريثكع وج سايعنيالاق (ريثكن ودر) هلوقو ُه لاتقلا فل تقانسن ناانعمساملاق هنأريبج نبا

 ليقوءاساءءاهقف ىنعينويب ر ليقو فا ليقو فال ا ةرسشع دحاولاةدرلا ليقو فولالا نوببرلا ليقو
 (اوفعضاموهللا ليبس ىف موماصأ لإ هللا ليبس ىف داهجلا نعاونبجاف ىأ(اونهواف ) عابتالامهنويبرلا

 اوعضخامواومل تساامو ىنعي(اوناكتساامو) با>صال !لتقو حار ملا ملأ نم مطانام مهو دع دهاجم نع ىنعي

 نهولا نمدحأ موي مهباص أع ضي ؛ رعت ذهو مهو دع داهجو مهيدن ةعاطو مهم ر سحأ ىلءاو ربص مهنكلو مهو دعل

 مهتاكتسا او ناكرماملا ةدها# نع مهفعضو لس وهيل عهللا لص ةلنا ل وسر لقب فاحرالا دذع راسكنالاو

 را ع نامالاباط فىبأ نب هللاد بعقلتلاباو _دذتعينأ اودار أ نيحمط

 هللاىل_دهللالوسر عماوناكن يذلا بيغرتو مه. ةمالا هذه ىدتقت موعابنأ اوءايدن الارتاسل ىرحام ةياكح

 بلطي دئادشلا لمحت ىلءربص نمنا ىنعملاوداه+ا ىف ىنعي (نب رباصلاب <هللاو) داهجلا ىف لسو هيلع
 هزازءاوهمارك !ةدارا نع ةرايعديعالىلاعتهللا ةبحوهبح ىلا عتهنلانافزجتلاو عزجلارهظيولوةرخآلا
 نيس .رلالوق اوق ىنعي. (مطوق ناك امو) ىلاعتلاقمث ف هئايفصأو هئايلوأم.ةدجلا هلاخداوهل باوثلا لاصإ او
 ىنعي (انيمأىفانفارساو) رئابكلاورئاغصاا عيجهيف لخديف (اذب ونذانلر فغا اذب راولاق 1

 0 د اةزواحمو "ىقلاف طارفالا فارسالا نال ب ودذلا نم ماظعلا ىلا انيطختف هيفانفرسأ

 ةلازاإ نوكحي كالذوودعلا ءاقادنعل ازناليكل ,(انمادقأ ترث 5) رئابكلاواهتمرئاغصااانب ونذانلرفغا

 تعد دن حدس هس حط تاع جرس تس صمت أ ل .٠ بع دعس دع ص هدم ممم ص ص ص ص ع ص وس ع صم

 :و)ةيدوبعلا دحانزواحت (ان يمأ انف ارساو) اطامضه نيبنإب رمهنوكع م مهسفنأ

 ءذلعأ ىأ(ةرخآلاب اوثدرب

 ةرخآلا قةجردلاو هللا ةماك

 ىزحجنسو اهنم هنن )
 ىزجنسو (نب ركاشلا
 اد ركش نيبذلا مهيماءا ازحلا
 6 ةمهلغش لقا ةمسعأ

 هلصأ 2 اكو )داهملا نع

 هيدشنلا فاكهيلعلخدىأ

 ىلا 1 ىن_عم قراصو
 عاك نزوب نءاكوريثك-تال
 ىننم) ىكمناك تيح
 ىرعب و ىملتق (لتاق
 لاح(نويب ردعم) عفانو

 لتقىألتف فريمضلا نم

 (ريثك )ن ويب رهعمانتاك

 نعونوبنإبرلا نويب لاو
 نعوءارلا مكب ن_سحلا
 حتفلاو اهحتفب ضعبلا
 ىلا ب وسن مهنالسارقلا ىلع

 نمرمسكلاو مفلاوبرلا
 (اونهواخ)بسنل |تارييغت

 امل) مومبن لتق دنعاورتفاف
 اموهللا ليبس ىف مبماصأ
 هدعب داهخلا نع (اوفعض

 اوعضخامو (اوناكتساامو)

 ضي رعتاذهو مهودعل

 دنع نهولا نم مهبادأ ا:
 هلل|لوسر لقب فاجرالا
 مهتناكستساو مالسلا هيلع

 نأ اودارأ ثدح مط

 بلط ىف ىنأ نإاباو دضتعي
 نايفس ىبأ نمنامالا
 (نييربادلا بحب هللاو)

 امد)نب رفاكلا داهج ىلع

 انب راولاق نأأالا ثتوك

 اموىأ (انبوفانلر ةغا

 لوقلا اذهالامطوقناك || ف
 ىلا بولا 5 وهو

 لاتقلا ف(انم ادقأ تبن
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 . 7 : 2 1 ةقليس الا ناتعأ

 كاش د دؤ هللا لوسر !اولاقفرارغاا يلعل_سوهيلعهللا ىل_ه نا مهمالف هباحصأ ن ال هيلا تزاخناف ى'' هل 0 7 9 تكعانأ ىلاراخافإرءيلعناى سنا لو راذهاورشبأ نيا ارمشعمإ قوص ىلعإب تدافرففلا || 1(

 دمشامو ل جوزعهللا لزئاف نب ربدمائياوفانب ولفتيءرفتلتقدقكنأب رب_ةلاانانأا:تاهمأو انئاب اب || < 0 :
 أوقب مهعابت نأ (كفهإبق نم 1 د_تولخي ف ةبآلا ىنعمو لسرلاهإبق نم تاخدق لوسرالا 0 1 ١ ١ راكن الة مها

 لوسرلا ثعب نمضرغاانال هولخ دعب همر دبا اوكسفت نأمل أ كي ةمجايبن واخ دعب مهن 5 , دي نياكسمتم - 0 هل- : ىل_سرل 5-8

 ةراشاهيفو ٍلسوهيلعهنلا لص للا لوسرل لءمسا »محو هموق فار يظ ناب هدوجوالةخلا م ازلاوةلاسرلا غيلبت 00

 دومحلاهمسا نم ني ةشم نيمسابهامسف لو هيلعةنلا ىلصهيبن لجو ز عدتلا مك اف ٍلسو هيلع هنبا ىلص هسفن 0 01 3 2 هيه . - 1 2 1 3 7 4-0 1س 0 7 ١ قلماكلا هنال دماحلا عيل قحت_ىلا اوةدومحلاهلاص> ترث .؟ىذلاوهوهانععهصرصدختو كالذي هفصويا عم ل :واتوحب : . اله

 تزاثن' ناسحلو ةء كلذ ىفو دج أو ا د هامسف ىلاعتو هنادعبس 2 و هد 3

 متاخ ةوبلب هياعرغأ «دحمأو ىلعأ لاوهناهربب« هد _يعلسرأهنلا نأرتإلأ نيدب كسمتللاببس لعج نأ
 الان اود انا كمان اعايم | ةسج ىل سو هيلع هللا ىلصةنلالوسر لاق لاق مطمن ريبج نع (ق) لا - اب نيبقعلا ىلءتالقتنالاوهنع دجعا ذهودو شرعلاو ف هاج همسا نمهل قشو «دهشيو حولي روهشمهنلا القت اللال مالسلا هي 5 5 3 0 5 . تالق اللال ءالسااهءاعد#

 ىنهدعب سبل ىذلا بقاعلاو بقاعلاان اوى دق ىل-سانلار شح ىذلارشاح اان ا ور فكل ىنةثناوحمي ىذلا

 هسفنانا ىمسي ملسو هيلعهللا ىلصهننالوسر ناكل اق ىرعشالا ىسو.ه ىف أ نع(م) م>رافؤر ةللاهامسو

 هداعإ ىنال ىذلا ءايبنالارخاوه ىئقلاهلوقةجرلاىنوةب وتلا ىن :وىقملاان ًاودج اان أو دان لاقف ءامسأ

 نافأ) نيلسرملا نا كناوىلاعتهلوقليلدب لسر ا اانهه.دارملاوةلاسرلا ىنءجنوكيو لسرملاوهلوسرلاو

 لوالا منسي د ىلا نوعج رثو لةقوأ د تام نا مكباقعأ ىلع نوبلقنت أ ىنعي ( مباقعأ ىلع مجراقنا لتقوأ تام

 نأ نيب ىلاعتهنلا نأ مالكلا لصاحو هيبقع ىلع صكتنوهءا ارو عج .زهيلع ناك امىلا عجر ن٠ لكل لاقي

 نعوأ دادنرالا نع زاحم

 ىلإ ططاتل) مازهمالا

 (ايش هللارضضي نلف هيبقع

 هلئاى :زحييسو) هسفن رضااو

 اوبلق:رلنذلا ( نب رك اشلا
 م-هنال نإ رك اشمهامسو

 ناوهلبقءايبنالار ئاس توم ليل دب هنع عوجرلا الو هني دىفافعض بجودالهلتقوأ ادا ىلصد# توم اهف مالسالاةمعناو ركش
 ىلا عجرب وهشاد نع ديربف ىتعد (هيبقع ىلع باق ع نءف) مهتوم دعب مهثايبنأ نب . دىلعاوّست مهعابتأ ل 0 مرا

 نيملاعلا : نعىنخىلاعتهنال نيب رفاكلار فكءرسضيالىلاعتنلا نال دا داب ىنعي (أيش هللارسضإ ن ناف) رفكتلا نانا توج نا سغنل)
 هنعاوبلقنينيذلا مهنيد ىلع نيتباثلا ىنعي ( نب رك اشلاهللاى :زحيسو) هسفنر فاكل او دن ملارضيامن او نذاي.نإب وأهماعب ىآ (هنلا
 هحورض بق ىف توملا كلم

 ةثيشعالا نوكنأ لاح

 0 ا ردع ني رك اشمننا مهامسف هيلع مهتابثو مالسالاب مهيلعمنلا ةمعن اور كش مهنال

 هللا ىزجيسو هلوق ىف هنعىلاءتهثلا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع ن ءريبج نبا ىورو هني دهو هقيفوت ىلع هركد
 نيمأو نب رك اشلا نيمأر كبو بأ لوقب ىلعناكو هباحصأو ركب ابأ مهنيد ىلع نيتباثلا لاق نب رك اشلا

 (هللانذإبالاتومتنأسفنل ناك امو) لجوزءهلوق ُُه ىلاعت هلا ىل مهب او مهركشأ ناكو ةثارابخأ 00

 نذل دحأ تومالمحاورالا ضب ث ولكن سا اتا نأ كلذوممعومر دقرعتانقو أ ماب ىأ 2 7
 0 وحدات يدنا هال ىلع عض سشنو داوج ا لع نيب ولا ضي رحنةبآلا نمدارماود مو ىلا عت هللا || 7 2: 2 1 ِ 5
 اذاو كراعملامحتقاو كلاهلا ضاخ ناوهلجأ لبق توميالا دح أن اورودقملا عف ديالر ذا ناو عفنيالنبجلا 7 5 3 6 1
 «لعهللا ىلصهلوسروهللا ظف-رك ذاضي . ةبالا و نيحلاو ف هولا ىفةدئافالفةايكتواا مق د» مل لجالاءاج 1 7 0
 اماسماملاسهودع نم ىاعتّنلا اجئاف ل هباحصأ السا اوهيلع مهفافتلا دنع مهنمهصيلختوودعأا ةبلغ دنع 1 ا 0 (اتك ١

 لكل بتك ىلاعتةئلانأ ىنلاورنأتيالو مدقتيالمولعم لجأهلاتقوم ىنعي (الجؤمإباتك ) ئث رضي || 3 بتكىنعلانال
 عيجلاجآ هيفنال ظوفحماحوالاوه باتكسلا ل_.قوهريخأتوأهدفتوأهرييغت ىلعدحأر دقبالالجأ سفن 1 (الؤم) تك

 ءازج نوكي اماهنمهنؤناط لمعب واين دلاهتعاطوهلمعب درب نم ىنعي (اهنمهنؤناين دلا اون درب نمو) قاخلا || ٠ او مدقتبال مواعم لجأ
 نمو) ةمينعاا اولطودحأ موب زكرملا اوك رن نيذلا ف تلزن هلدانر دقام ىلع ءاشناماهنم هنن ىنعملاود]معل هتان سر

 7-2 نمو)اهباون نم (اهنمهنؤن) دحأ موب مئانغلا مهتلغش ني.ذلب ضي رعتوهو ةميدغلا ى أ (اين لا باون)



 الاكشن
 برضي وهقعف يلا اذهذخاي نم لاقوافيسذخ أدق سو هيلعهنلا لس ىلا ناكو مهومزهف نيكرشملا |

 رتخبتي لعجوءارج ةمامعب متعامذخأاساف ىراصتالا شرخ نب كامسةناجدوب ا هذ خاف ندي ىتح ودعلاهب

 ترظناماف عض ,وملا اذه ىفالاهلوسروىلاعت هللا اهضغبد ةيشملاهمأ لس .وهيلعةللا لصةللا لوس ر لاف هتيشم ىف

 نبدلاخىأراماف بهناانود» رياولبق أ ةمينغلا نوبهني مهاحصأ اوأرواوف كنا دقو نيكرسثملا ىلا ةامرلا

 لوسرباحصأ ىلع لجو هليخ ىف حاصةيلاخ مهروهظ ىأرو ةمينغلاب نيما لا لاغتشاوةامرلاةلو ديلولا

 هفنأرسكفق رح ل .وهيلعهللا ىل_دهللال وسر ةّمي3 نءةللا دبع ىرو مهومزوف لس وهيلعةللا لصفتلا

 اهولعيلةرخصولا مس .و هيلع هللا ىلع هللا ل وسر ضونو هبا أ ه:عقرفتوهإةثافههجو فهدشوهتيعاب رو

 هللالوسرلاقف ةرحصلا ىلع ىوتسا ىتح ضونف ةحلط ء دك سلف ناعرد نيب رهاظ دق ناكو عطّتسي لف

 هللاىبصهللالوسر باحصأ نم ىلتقلاب نلثعاهعمةوسفلاو دنهتعقوو ةحاط بجوأ ملسو «ياعةنلا ىلص

 ىضرةزج دبكن عترةب وايشحو اهنطعأو دئالق كالذ نمت ذختا ىتح فونالاو ناذآلا نعد ملسوهيلع

 دب رب ةٌديق نب هللا درع لبق ا واهتظفلفاهغست مفاهتك الف ةعطقانمتذخ اف ذئموب لّدق دق ناكو «ضعىلاعتةئلا

 هللالوسرةبار بحاص ذئموب وهوهنعةللا ىضرريمت نب بعصم هنع ب ذف ٍلسو هيل عةللا لص ةنلالوسر لّدق

 ثاتقدق ىنالاقوعجرف م وهياعهللا ىل_دةللا] وسر لدقدناىرب وهوةئيق نءاهلتقف مس وهيل ع هللا ىلص

 هللالوسرل_عجوسانلا فكن اف نيعالا سبلب (خراصلا نالاقي ول تق دقا د ناالأ خراص حاصوا دع

 هنعاوفشك ىتح هومكال_بر نو ال" هيلا عمتجاف هللادابعىلاهللا داع ىلا لوقي )سوه لعةللا ىل_د
 لاقوهتتاننك ملسو هيلعهنلا ىلص هلال ا|وسرهل ل وهسوقةيستقدن | ىت- صاقو ىنأ نبدعسىب رو نيكرشلا

 هعمورعلجرلا ناكوةثالثوأ يسوق ذئموي رسمك ع زغلا دب دشايمار الجر ةحلطوب ان اكو ىأ اوى كادف مرا

 لبن عضو ءرظني ٍل_سوهيلعةللا ىل_ههللالوسر فرش ىب راذاناكر ة>اط ىنالاهرثن |لوقيف لبنلا ةبعج

 نامعنلا نب ةداتق نيعتديصأو لسو هيل هللا ىلص هللا لوسراهه قو تسيف هللا ديبع نب ةحلط ديت ايصأو

 فرصنااماف تناك ام ن_سحأ تداعف إ_سو هيلع هللا ىلص هللا لوسراهدرف هننجو ىلع تعقو ىتح ذٌءمونإ

 لوسرايموقاالاقف توننا توجاللوقي وهو ىحإلا فاخ نب ىنأ هكردأ ل-وهيلعةللا ىلصةللالوسر
 ىقاي كلذ لبق ىف ن اكو هئمانداذاىتح» وعد سو هيلع هللا لص هللا لوسر لا ةقانم لجر هيل عفطعبالأ هللا

 هللا لصىنلا لوةيفاهياعكلتق أ ةرذ قرف موب لك اهفلعاةكمر ىدنءلوقيف ]سوهيلعةتلا ىلص هللالوسر
 ةمصلا نبت رحلا ن..ةب را لسو هيلعةنلا ىلص هللا لوسر لوانت هنمانداملف هللا ءاّس نا كالتق ان أل ب مسوهيلع
 هلمتحاف د ىناتق لوقيورو اروح كرو وهوهسرف نعطق ف ةش دخ هش دو هقذع ىف ه:عطو هلبقتسا مث

 كلتق نأ ىللاق سيل أ ,هتلتةارضموةعيب ربةنعطلا هذه تناكول لب لاقف سأب كيلع سيلاولاقو هباحمصأ

 نبانع(خ )فرسهللاقي عضوعتام ىتحاموبالا كلذ دعب ثباد لف اهم ىباتقلةلاقملا كلت دعب ىلع قْزب واف

 هللا بضغدتشا هللا ليبس ىف ىنهلتق نم ىلع هللا بضغ د شا ل_سوهيلعهنلا لص هللالو سر لاقلاق سابع

 انل تيل نيسا ملا ضعب لادقف لّدق دق لسو هيل عهنلا ىلصا دمت نا سانلا ىفاشفواولاق هللا ىن هج واومدأ موق ىلع

 سانالاقو مهيديأب اواو ةباحصاا| ضءب ساجو نايس ىنأ ن مانام أ انل ذ_خأيف ىفأن بهللا دبع ىلا الوسر
 ناكنا موقاب كلام نب سن أمعرمضنلا نب سن أل اقولرالا م<_:: دب او ةمحاف لتق دق د ناك ن | نيقفانملا نه

 هيلعلتاقام ىلع اولت اف لس و ه.اعهللا لص هللا لوسر دعت ةاي ان وعنصتامو لقي /د# بر ناف لق دق د#

 ءالؤه هب ءاجامت كيلا أربأو ني ىلا ىنعيءالؤهلوقيام كيلار ذأ ىنامهللالاق مثهيلع تامام ىلعاونومو

 وهوةرخخصا| ىلا قاطنا لس وهيل عةنبا لص ةللالوس رنامثلتقىت- لتاقفهفيس دش من نيك ثملا ىنعي.

 تحن نار هزتهينيع تفرع دق لاق كلام نب بعك لسوهماعهللا لص ننال وسر فرع نملواف سانلاو عدي



 نالاو دهاجتا لو ىأ (مكتماو دهاج نذلا هللا معيااو) اوبسحتال ىأراكن الااهيفةزمط ا ىنعمو ةعط ذم مأ( ةنجلااولخ دن نأ متبسح مأ)

 بفناالا مىنعياملوهملعي ىتحريخ «يفام ىأاريخ نالف ىفهنلا لعام لوقت هئافتتاإب ف2 :مهنال هقلعتتم ىف ةلزغم معلا ىفنلزعف مولعملاب قاعتم علا

 رك أ انالوحت علا ىنعي واولاو نارامضإب صن )نب ربادا الع د) 1 ةت-س امف هعفون ىلعو ىضمامف داهلا ىفأ لعل فقري || نماب ريض

 نون منك دقلو) ايليقاوةحيتفاة ستفلا تزيتخاو نينك" الا ءاقتلال لات را ءاوهلا رعي ٠ ىلع فطعال مزجوأ نبللا برمشتو كمسلا

 رصةلل |لوسر عما ده ةماورضخ نأ نون ءاوناكوار ديباودهشي /نيذلاهب 6 تأل | بطوخ (هوقلتنأل بق نمتوملا

 ةمارك اولانيل لسو هلع هللا
 وهفمتأ مهومتاتقناوكلا ريؤطنوةداه- ثوهف نورفاكلامانقناةيآلا ىنعمو مهكنلوبو مهبنغي ىأ اوما 0 1 ةداهشلا

 ع :ال ىنمملاوراكن الا هب دارملا لا 21 يع ارك هلق كف طامتتساو هقح 00
 ل رملاو مفنظو مهي سح لب ىأ( ماسح مأ) لجوزعهلوق ف مهاصئتساو م ةنلا 'ىبضهنلا لوس لع

 ىلا جورلاىف لسو هلع

 ىف هيأر ناكو نيكرشم ا

 متنكو ىنعي ةني دملابةماقالا

 هودهاشت نأل بق تو!!نونم

 دقف) هب دش اوفرءتو

 (نورظنت منأو هومّتيأر
 نبدهاشم نيش اعمد ومي ارىأ

 نيب مكناوخا لتق نيحدل
 اولتق:نأ مفراشو < دبأ
 موينع ىلع مط خيب وناذهو

 هل اوبيسنام ىلعو توملا
 ىلصةللا لوسر جور نه
 مهحاخلاب ملسوهياعهللا

 امناو هنعمهمازهنامثهيلع

 ةمارك اولائيلةداهشلااوذع

 ىلإ دصقريغ ن. ءادهشلا
 رافكلا ةيلغ نءهنمضتنام

 بيبط نه ءاودلا برش نك“
 لوصح هدصق ناف قارن

 نأ هلادب رطل او ءاةشلا

 هللاو دع ىل!ةعفذم رحهيف

 نبا ىراملهةعاندااقيفنتو

 هللا ىل_د هللالوسر هئيق

 رمسكف رع رشو هيلع

 ريلبقأ هتيعابر

 3 امالالاق 0 ماو دهاج نبذل هلا عبالو) ىباوثو ىتمارك اولانتو( لاول دتنا)نونمؤملا أ

 ميسح مآ ريذقتلاو مول_ىلا ىف ىلع هعوقودارااو )عا ىلع ئنلاعوقوىلعلد.ةنآلا رهاظ ىزارلا ندلا

 ةقباطااهذهتلصحاساف هياعوهام مولعملاب قاعتملعلا ناهرب رقتو كن ءداهجلا ارددالوةنملااولخ دن نأ

 ىلع ىنعملاو معلا ىلع عقاو ةبآلا ىف ىن-دلا ىد_>اولالاقورجآلا ماةمامنمد_>او لك ءاقا نسح مرجال
 داهلا نم مول_ملا نكي الوريد قتلاو هماعا ناكوا داهج ءافش !فزاجالا نم هيفا كلذو علا نودداهجلا

 لالخاريغ ىم موهغ.ىنعملاذا مالكا فعسوتلا يبس ىلع زاجالل علا ىلع فلا ىرخ مكيلع بجو أ ىذلا

 هماعب هبال مكدماعقاو كلذهنلا لعياملو ىأ نب رباصااربسصب ل علاوداهجلاب )علا مقا لو ىنعملاجاجزلا لاقو

 4 0 0 0 0 )نب 2

 مهقي رط ركاب اموت كام عونا 2 رجلا ا 46 ميؤحهم
 هتلاربخأ امل سابعنبالاق (هوقلتن !لبق نمت ول !نوذ: مهاكدةاو) ىلاعتهلوق © مهربصاوربصتو

 كلذ ىاوبغر ماتا ندرك وب ناديت لمقام سو دلع هللا لص هيدن ناسل ىلء نيمو |لجوزع
 هللاءاش نمالا اومزهتانا اوثبلب ف دح ا موينلا م ها ارافمهناوخابنوقحل ف ف نو دهشتسال اًفاونمتف

 ا خ هنق اولئاقيلر دب مويك اموباونع نيماسملا نماموق نال يقوي "الاهذه ندا لزئاف مهنم

 ىأهوقلت نالابق ن ني يو ابسأ نوبلطتى أت وملا نو:ةهلوق ىنعمودحأ موي هللا

 ا ًارفءاطاو نو 0 منك اممتيأ ارىنعي(هوقنأ اردقف) دحأ موياوقلت نا لبق نم

 هرك ذنَتق (نورظنت م أور مكيدب أ نيب م داوخا نمل تق نملتق نيدهاشمأ نين اعمهبابسأ مت 1

 4 : ار ىأةلع كنيعف سيلواذكواذكت أر لوقت اكءارصب متت 00 ميلا لل اديك ا

 رح هس ما لجوزعهلو ة© ممزمنا!- -ف متدنام نورظنت مت أو هاذ 0 لقو ةيقيقحةيؤر

 ةئامعتس قدحأ نم بعشلابلزن ىتح سو هيلعةنلا ىل هنا لوسر جوخ ىزاغملالهأ لاق (لرلاهلبق 0

 لتلابام مع ا 1لاقوالجر نيس اوناكوةلاجرلا ىلءريبج نب هللا دبع لجو ل-جر

 نيبلاغلازن نكاح 0 أ :اكم نماوحرتالانيلعو ألنل تناكن افاذفلخ نمانوتأب ال ىتح

 ءاسنلا مهعمو لهج ىف ن ,ةمركع مهرمسسم ىلع و ديلولا نب دلاخ مهتنمي٠ ىلع شي رقثناكو 6 اكم ميئام

 ىلعهب 2 ىلص ىلا لجو ب 0 9 وف ه هباصص أ وهيلع هللا :!لجو ترحل !تنج عحاوالتاةف راع شالا دك وفوفدلاب ن رضي
 تتْتا ا 5 225ئ5ئجججر2:كرئتا كج ج2 رجس 2222تتتللسلااللل”لللل

 نيكرشلا

 ع اج راؤنكناف 00 رخوا د تلنقلافف 5 وديلعةتلاىفمةتلالو سر

 ا ا ا ,ليأ عل 0 0



 اك
 ا ا ا يل ل

 الجر نيعبس مهنماولتق ىتحردب موب ىف نيكرسشملا ىلع نيماسللةلودلا تناك-_ذءالؤط موب وءالؤط مويف
 (اونمآ نيذلاةللا ليلو ) || ؟ نيعبسو امج اواتقو نيعبس مهنماوحرجىتحدحأ موب نيما ملا نمن وكرشملاليدأو نيعبس اورسأو

 نم بورضا ا طوادن ىأ || مهدال-جر ني_بجاوناكو د أموبةلاجرلا ىلع إو هيلعهنلا ىلصىننلا لعجلاق بزاعن.ءاربلا نع (خ)
 نينمؤملا هللا لعيلوريبدتلا ناوكيلا لس .رأىت>ا ذه كناكم نءاو>ريتالفريطلاانفطانومّتًارنالاةفريمج نب هللاد_,عةئرلا

 نمناالاوربصلان زم || نددتشي ءاعنل |تي.ارةثلاوانافلاق هللا مهمزهف كيلا لسرأ ىت> او-ربتالف مهانئطوو موقلا انءزه انومّتيأر
 دوجولا لبق مهماعاكمهريغ رهظةمينغلا موق ىأ ةمينغلارب.ج نب هللا دبع باص ءأألاقف نما تاءفار نهقوسأو نهلخ الخ تدب دق

 (ءادهش منمذختو) هتلاواولا ف إسو هيلعهللا لصةنلا ل اوسر م<-!لاقام متيسن أر يسج نبهللا دبع لاقف نورظتنناف مباصصأ

 ةداهشلاب كتماسان مركيلو ا لوسرلاو هلوق كلذف نيمزهنم اولبقافمههوجو تفرمد مهوت الاف ةمينغلا نم نييصنلف سانلا نيتأنل

 مون نيدهشن.ملا دي ري ||| ىنلا ناكوالجر نيعبسانماوباصافالجر رمش عىنئاريغ سو هيلعهثلا ل ىبناا عم قبب مفك ارخأف موعدي
 نم «ن د لا وب ألاقفاليتق ناعيسو اريسأ نيعبسةد امو نيعب رأر دب موي ناكرمشملا نمباصأدق ملسو هيلعفللا ىلد

 مالا ىلعةداهسثلل 1 مي || ةفاحقىبأ نباموقلا ىفألاقم» :ودصنا ملسو هيا عهنلا ىلص ىبنلا مهاهنف تا م ثالث دمت موقلا فأن ايس

 هلوق نم ةمايقلا موب || كلمافاواتقدقفءال اوهام ألاقف هباصصأى لا عجر مثتارم تالث باطخلا نب رع موقلا ىف لاق مت ارمثالث
 سانلا ىلءءادهش اونوكتل ردب مود موب.لاق كءوسام كل دقو مهاكءايحالتد دعىذلاناهللاو دعاي هللاوّتب ذكلاةفهسفنر مع

 (نيلاظلا بحال هتلاو) || لاقف لبه لعأل بهل ع أ زجترب ذخأ مث ىف ست لواهب سمآل ةلئم موقلا ف نودجتس مكن !لاجس برحلاو
 للا نت فا نايفسوب لاق لجأو ىلعأهللااواوق لاق لون امةللا لو سراياولا ةفهو.يجنالأ مل -وهياعهثلا لص ىنلا

 بحال ةئلاوهانءمو ضعب و اولوقلاقلوقنامةنلالوسراياولاق هوبيجتالا سو هياعمتلا لص ىنلالاقف ملى :زءالو ىزعانانأ <
 نيتباثلاءالؤ» نم سيل نم نايفسوبأ لاق هثيدح فو سايعنبا نعىنعملا ذهىوردقو ىوغبلالاق مك ومالوانال ومهللا د

 ىنبدهاجلا ناممالا ىلع || ةلودلا جاجزلالاق رانلاف؟ التقوةنحلا ىفانالتقءاوسالر علاقفلاجس بر اولودمايالاناو مود مو |

 نوقئانملا م هليدس ||| نيه4سملا ىلع رافكلل دحأم ويتناكفن وبلاغا امطان دنج ناوىلاعتهلوقارافكلا ىلء نيد نوكت

 صحمسياو) نورفاكلاو رافكلاةلودلا لمجلا < ١ ىنعب (اونما نيذلا هللا معي و ) ىلاعتهل |وقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر سما مما

 صيحمتلا(اونمآ[ن لاهل اونمآ نيذلا هللا لعيلو انعم ليقوةدشوة بكن هتباصأ اذا نيدلا ندحل نم صلخما نمؤملازيعل نيمل لا ىلع

 قحمبو) ةيفصتلاوريهطنلا || انهف حريصا روهظ :وهو للا بيس نأأالا مهنايعابمهذرعيا ىأ مهو دعداهج ىلع مهربص نم رهظرامب
 مهكلهسو )ن رفاكلا ىنعملاو معي ىتح بيس ىلا جاتحالوهدوجو لبق ئذلا هي ىلاهتهنلا نال مهن ءاعقاو كال ذ هللا ليل هانعم ليقو

 ىلع ةلودلا تا را ءانيت در دجوي مل ىذلا مولعملا نود عقاولا ىلع عقتاماةازاجماو ساذالة ده اشمو انامعهماعام عيل

 ”ايطسالا وس زل معلا عضوف فان لاو نمؤملا نيد زايتمالابهللا حت هانعم ليقو امخفتهسفن ىلا مهماعفاضاف ةئلاءايلوأ

 3 ناو ستشسلا ةداهشلاب مك ماموق مركيلو ىنعي (ءادهش <-:هذخت.و) علا دعبالا ل_هحيال كل نالوكلا عضوم
 ين مهن روك ناو ديا وامشي اوناكوردب مويمهتاف نيه ملا نءاموق نال كلذواوممهمرك. ندا ارأنمي

 ا نيالا لتق نموهو ا اوةداهشلاهيف نوشمتل وودملا هيف نوانايعرنا موال

 الا نع 06 00 عير للا ىلا ديهتلا ل يققد يلا ىنسوفاوفاتخاو ةكرعللا ف ادت ا

 ةتارردا ىلا ةانر هللا نالا ديهش ىمس لل قو اه دهشنال هريغ حاور اواهت دهشو مالسلاراد ترييقجةيح مهحاورإت نوكرلا
 ةداهشلانآلمالا ىلع نيةيدصا اوءادبنالا عمةمايقلام .وننودهشب مهنالءادهشا ومس ل يق :وة.طانهلدهش

 (نيلاظلا ب <الهنلاو) ةيلاعةجردو مظع بدنمةداهشاا بم :هنالوة.الا ن٠لضفالاف ضف الا ن وكس

 مهتسلابناميالا نورهظ. نيذلا نوقف انملا مهل ةو ىصاءملابمه_سفن أو ءاظ نبذلا مه ليقو نيكرمشملا ىنعي
 نيذلاهللا صحمياو) داه+لا ىلءارباصنامالا ىلعاراثن و < ال ن مب <الهتلاو ىنعل اور فكا|نورمس د

 (نب رفاكلا قدي و)ةلازالاو ةيقنتلا غلا ف صحلا لصأو مهنءاهلي زب ومهمون ذ نه مهرهطيلو ىأ (اوذمآ

 رياغت دحاةوزغىفىراذلا

 هت عحء صدم ها اذخذل هده

 ( كلا - «نزاغ) - 18 )



 و (نيبدذكع 1!ةيقاع ناك ف .5 اورظناف ض رالاقاوريسف)

 بيهرتو بيغر( ةظءومو) داشر ||

 9 ما | ىلع ( 0 رطا

 وادم غلا نم ع تافام

 يا نءىلع

 هللا نم ةيلسةوهو حرج
 امت نينمومللو هلو_سرل

 ةب وقةو دحأ موب مهءاصأ

 (نولعالا متن أ و) مهب ولقل

 مسه ٠ ىلع أنا مسلاحو

 055 :البلغأو
 اوباصأرثك ' اردب موي

 متأو وأدحأ موب ككسنم

 قرفظااورمص لا نولعالا

 مطةراشب ىهوةبقاعلا

 مطان دنج نا اوةيلغااوولعاأي

 نولعالا مت اووأن ويلاغاا

 ءالعالو هنلكلاتق نالاناش
 ناطم_ثلل مطاتق وهتماك

 نالوأر فكلا ةلكءال ءالو
 مهالتتوةنملاىف م التق

 ماكدنا) رانلا ىف

 ىلا قلعتم .(نينمؤم
 حص نا اونهتالو ىأ
 ناءالاةنص نا ىنعي كنامعا

 ةقثلاو بلقلاةوق بجوت
 ةالاملا ةإةو هللا د_عوب

 ىأنولعالاب وأ هثاد_عاب

 مدعيا نيق دصم متنكنا

 ةياغلا نمد رش وةنةللإ

 مب (حرقسمينا)
 ريغىفوكناكث يح فاقلا

 فاقلا حّفب و صفح
 فعضلاك ناتغلا_هثومهريغ

 حعشفلاب ليقو فعضلاو

 كلذ فءضي م ميدي موبهبق نمت دقف دحأ مور كماولا ناك (لشس رف موقلا مدقق ل مضل 0

 ى (ىدهوسانللنايب) هرك ذمدقتاموأنآرقلاىأ (اذه) اهباوربتعت
 نم راس اكدايجلا نما اوفعذتالو (او :مالد) ِك ارمثلا نع (نيقتملل) (” 39 ٠

 فاورب_ف) مهك الهالهتلج أ ىذلا م-ميفوإج أ بالا غلب ىتح مهابا جار ة_ساوىلاهمابةرف

 ناك فيك اورظناف) هلوقب نيضاملالاوحأ فر هتدوصقملا لب بوجولا ل اس ىلعال بدن ىمأ( ضر ,الا

 ىلا مها يعاد كلذ ريصيا ةيضامملا مالا لا عى ف ملسوهد اع هللا لص د# ةمأ بغر 0 ( نيب ذكسلا ةب ةاع

 لاوح ًالمأت اذادنال هرفك نءرفاك- ال جزاضبأ اه.فواوت :اذلوايندلا نع ضار ءالاوهل سروهللابنامالا

 ليقاك سفنلا فرثأ !هلنيم دةملاراث ”ىلارظن !!نالناالاىلاهلايعاد كلذراص مهك الهاو رافكلا

 راثآلاىلااندءباورظناف « انيلع لدي ايراثاا نإ

 تاهمأات ا قاف لوغي دو ًاةوزغف مط ىرجامو ل_سوهيلعهنلا ىلصةننالوسر باعحالةيل.نةبآلا هذهقو

 هئايلوأو ل- 0 0 ال الها ىف مه «تلجأ ىدلا مهب ف هاج أب تاتكتلا غاب ع راقكلا

 هدعوو هيومن ه سمع نم مدقنامىلاةرا ثامعاوه لد .ةونارقلاىنم» (اذه) ىلاعتهلوق و ه ةلزدعا كالهو

 قرفلا ىف ليةوةصاخ ىنعي (نيقآلل ةظعومو) ةلالضلا نم ىنعي( ىدهو) ةماعىنعي( ساذلل نادل هديعوو

 نادعب ةهبشلاةلاز اديفت ىتااةلالدلا وهنايبلا ةرياغما ىذتقي فطءلا نالةلفعوملاو ىدطاو نايبلانبب

 ىذلا مالكلا ىهةظءوملاو ىنلا قب رطنودةكواسب ا دشرلا قب رطوهىدطاوةإ_داحت ناك

 ىداطامالكلا امهدح !ناعون هتحن سنج نايبلان !لصالاف نيدلا قب رطىفىتينءالا عرجإلا دبش

 صصخا«اوةظعوملاوهو ندلا ىف ىنشالامم رجازلا مالك- ١١ ىباثلاو ىدطاوهو نبدلاىف ىغشامىلا

 3 (اوتزحتالداونهملو) ل 0 ا ا

 ” ك1 لعدابج ا نع لسوهيلع هللا ىلص ىننلا باحص 0 لززناف نيماس 1

 نبةزج مهنم لاجرةسج نب رجاهملا نمدالجر نوع.سراصنالا نم د>اموب لّدق دق ناكو لتقلاو حارولا

 00 3 اونهتالوةبآلا ىنعمو ربمع نب بعصمو مل-سوهيلعةللا بصةللالوسر مع باطما دع

 ناو مهيلعةبلغلاو رصنلاب ىف م تود :أو) 0

 انلةوقالهااانيلع هواعيال هلا لسوءيلعهنلا ىلصةنلا لوسر لاف لبجلا م هيلعوامي ندي رينيكرم اليخ
 ليل !نوماسملاالعو اومزبنا قىح 5 «كرسث ا ليخاومرولبحلا اودعصفةامر , نيماسملا نمر فن باف كالا

 ىمهالتقوةنملا فك :الثقنالم طاح نمري_ مكلاح نال نولعالا متنأ أو ليقو نولعالا متت أوهلوق كلذف

 مهب نور فظن منال ةيقاعلا ىف نولعال امه :: أو ليةو لطابلا ىلع نولتاقي مهو قمل ىلع نولناقت مثأ او راثلا

 ( وه ا تكدس منك نافاتيم ليقود نيام ومن 5 ذاى أ(نينمؤم متن كنا) مباع نولوت-تو

 امهواهحس فب وفاقلا مب“ ىرق( (ح رق كس« نإ) ىلاءتهلوقو قددصر قد هناف كل ذب اوق دصف ىل اعتهنلا

 ة-ارجلالأمضلاب وةحار لل مسا متفلابهبا ليقو مسا مكلاب مردست تلاةبارقو د اوانها سمو نارغا

 حرق نوماسملاايبأ مسمي نالوقي نب اكلاون زا عمدحأ نم اوفرهنا نيح نيما سملل باطخ ةبآلاو

 دحأ مون مهان قرافكلاناليقوردب موبفىنعي( هلم حرق) رافكلا ىنعي (موقلا سمدةف) دحأمون

 ملا كلتو) مهيأ تاحارجلا ترثكوالجر نورشعو فين مهنمل دق دقف لاقلاو د

 رخآى لا د>او نم لقت ةهنااذاىدءالاهتلواد لاق رخآى لا دحاو نم عوشلا لقن ةلوادملا (سانلا نيباطوادن

 سانلا نيب لود ىهاين دلا مايأ نأ ىنعم او مهريسغىا مهنم مث نب رخآى لا موق ن«لقتنن ىألوداين دلا لاقي و

 مويف
 (سانلانيب) اهفرصن (اهوادن) ريولاو هتفص (مايالا)أ هتبم( كلتو) اوفعضتالن ا ىلوأ مناف لاتقلا ىلا كت دواعم نع مهعن ءمومهم واق

 رسناءوت وعاسناموب و © انلام امون و انيلءامو.ف . باّتكلا تيبكءال وطار وطوةراتءالؤط ىطعت مق مقنلاورعنلا نم ل



 سى
 نوماعي مهو ل_ قو بن ذلة :رفخ.كثالعهللا نا نوماعي مهوهانعمليقوراضرارصالا نا نوماعب مهو لدقو

 لاق طر فغهورفغت_سانا مهنا نوملعي مهوه انعم ليقر ترثك ناو بونذلا نءوذعلا همظاعت.ال هللانا

 اهرتككىلا:ث>افاولعف اذا نيذلاو ةبآلا هذه تازن نيح كب سلب انا ىنغاب ىنانبلا تناث
 اثي دح تعمساذا تنك ىنالاقهناهنعىلاعت هللا ىضر بااط ىنأ نب ىلع ن2 رافغتسالا لضف ىف لصف

 اذافهتفلحتساةءاحصلا نءدح أ ىنثدحاذاو ىنعفني نأءاش امهنم للا ىنعفن ملسو هيلعةنلا لص ةللالوسر نم

 ناوفوضولا» (كياوأ) || 2 نممالوخ مسوهيلعةلا ىلص للا لوسر عمس هنأ ر كب و بأ ق دصوركب وبأن: دح هناو هتق دص ىف فاح
 «ذهأر ق مثلةللار فغالاهللارفغت بم نيتعكر ىلصي مر هطتيف موقيفابنذ بن ذي لجر نماملاقوأ نمؤم
 لاقو ىذمرتلاودوادوبأ جرن ةبالاوتلا ىلا هنلااورك ذ مهسفنأ اوماظوبأ ةشحافاولعفاذا نيذلاوذنآلا
 ةريغاا نب نامع نع نايفسو رع_سمهاوروهوءفرؤةريغملان/نامثع نعدحاو ري_غهاو ردق ثيدحاذه

 نملاق إ_سوهيلعةثلا ىلدهللالوسر ناسابع نبا نعد دحلا اذهالاءامسال فر ءيالوهاءفرب/وهافقوف

 دوادوب أه جوخ أب ستحبال ثيح نم هقزرواجرف مه لكن «واجر خ قيض لكن مهل هللا لءجرافغت_.الا مزل

 ءاجلو وكب هللا بهذلاوبن ذن لول ديب ىسفن ىذلاو سو هيلعهللا ىلصهتلا وسر لاق لاقرب رهىنأ نع(م)
 ىلاعتو كرابتهب ر نع يياوف لسو هيلعهللا ىلص ىلا نعهنع(ق) مظرفغيف نورفغتسف نوبن ذي موقب

 بذلارفغيإب ردنا ملعابنذ ىدبءبنذأىلاعتو كرابتلاقىن ذىلر فغا مهالالاقفارن ذ دبع ينذأ اذالاق

 هلنا له اينذ بنذأ ىديع نا ىلاعتو كرايثلاقف ىنذىلر فغا بر ىألاقف بن ذا داعمثبنذلاب ذخأ, و

 اينذ ىدبع بن ذأىلاهتو كرابتلاقف ىنذ ىلرغغا بر ىأل اقف بنذاف داعم بن ذلابذخأي وبن ذلارفغيإب ر
 لاق ىرد أ الىلءالادبعلاق كلت رفذدق تئشاملمع|ةياور فو نذلايذخأي وين ذلارفذيابرهلنا لعق

 كرايتهللالاقلوقب - وهيا هللا ىلصةللا لوسر تعمسلاق سن أ نع تشام لمع! ةءبارلاوأ ةئلاثلا ىف

 كب ونذتغاب ولمدآ نباايىلابأالو كن:مناك ام ىل كلت رفغىتتوجرو ىتت وعدام كنا مذا نياايىلاعتو

 | ىب كرشتال ىتيقا مئياطخ ضرالا بارقب ىتتنت أول مد نب اي ىلإبأ الو كل ترفغىترفغتسا مث ءامسلا نانع
 باحسلاو هل يق نيعلا حّفب ءامسلا نانع نسح ثي دح لاقو ىذمرتلاهجرخ أ ةرفةماوءارقب كتبنالأيش

 اموهوره_ثأ مضلاواهرسكبىورو فاقا|مغب ضرالا بار ةواهنم كلر هظام ىأاهنم كل نعاموه ليقو
 هلاال ىذلا ميظعلانلار فغتسأ لاق نم ل_سوهيلعهنلا ىلصةتلالو در لاق لاق دو«-سم نإ نعاه الم براتي
 م !اوىذمرتااودواد وب ا هجر ف >زلا نمر ف دق ناك ن اوهب ونذ ترفغهيلاب ,وتأو مويقلا ىحلاوهالا

 هيلعهللا ىلههللالوسر تعمسلاقءادردلا ىبأ قرع مسموىراخبلا طرسش ىلع حر نسح ثيد>لاقو

 ادمعتمانم و ملتق نهواكرمشم تام نمالاهللاهرفغب نا ىسعلاقوأ هرفغي نا هللا ىسءب:ذ لك لوقب سو

 ةشحافاواعف اذا نيذلاوهلوق ىفهرك ذمدقت نمىلاةراشا (كئلوأ) لجوزع وة يمتادوادوب اهجرخأ
 بواطالاناةبآلا ىنعم ( راهتالاا هتك نم ىرجت تانجو مهب رن .ةرفغممهؤازج) ةبالا مه-فنأ اوماظوأ
 باوثلالاصي|ىناثلاو مسهب ر نمةرفغ.هلوةب ةراشالاهيلاو باقعلا نم نمالاا مهد نامأةب ودل

 | (ايف نيدلاخ) سكوبالوسأو سخببالرخذ مط كلذ ىأراهنالااهتح نمىرجن تانجو هلوقب ةراشالا هيلاو
 نمتلخدق) لجوزءهلوق © ةنجلاىنمينيعيطلاب اون ملوىأ (نياماءااوجأ ملو) تانجلا ف ىأ
 | ءايبنالا اوفلاخ مهماللاصئتسالاو كالطإب ةيضاملاممالا ىف هللا .س مك-ابق نءتضقن ادق ىنعب (ناسمكلبق
 أ ةةسلاىنعم فلق ردح أ مده ق.:ملواوضرقنافاويفءاقبلاواهتاذل باطواين دلا ىلع صردال ل-سرلاو

 ظ عئارسش ىأن نس ليقو كلذب مهنعاثلا ىضردو هبنا اذا جاهم هوةنسةمأ لكل عبتملالاثماوةءيقتلاةقي رطلا
٠. 

 | ةيضاملاممال | ن٠ مكلبق ناك نوف نأ سىنمتفل سوت طمدقةيآلا ىنع .وةمالاة نسل ارمأىأ ناسلدقو

 نم ةرفسغم مهؤازج)

 (تانجو)هتب وتب (ميعر

 احن نم ىرحن) هتجرب
 منواهف نيدلاخ رابمالا
 صولا ( نيلماعلارجأ
 معن وىأفوذ-< حدللاب

 ىنعي كلذ نياماعلارجأ

 قتازن تان اوةرف-غملا

 رغلادب رت ةيصاللاق را

 اهلذد افدو>أ ركىد ف

 ه-سفن ىلا اهمضو هدد

 6 راظل فو مد.ؤ اهلبقو

 ىادقو ىنقثهفلختسا

 ىف مالسلاهيلعىنا!امهندب

 هل_-هأ ىناف ةوزغ ةبيغ
 اهليقفاهنآر ف ةجاح ةبافكسل

 ضرالا ىف حاسف مدس

 ىلا هت هللا ه.ةعتسافاخ راد

 نءز) تذم (تاخدق)

 هلسامدب ري ( نا مكابق

 نيب فكما مالا ىف ىل اهنا
 هعئاقو نم



 سنحلا ماللا (نينحلا بحيهللاو)
 ىروألا ن-ءعءالؤ_هىل

 ىلا س2 نأناسحالا

 ىا نادحالا نافءىمملا

 نبدلاو) ةرجات« نسما

 ةلعف (ةشحاف اوا_ىفاذا

 نأزوجي وحبقلا ةديازتم
 هربخ |دميم نيذلاون وك

 (مهسفنًااوماظ وأ) كل اوأ

 ةرب.كلاة_ثحافلال_.ف

 سفنلا مظو

 سفنلا لظو انزلا ةشحافلا
 اههوحنو ةسمللا اوةلبقتلا

 وأ ههناسلب (لااورك ذ)

 هب وتلا ىلع مهتعببأ مهم ولقب

 (مهب وثذل اورفغت ساف)
 نيمداناهحبقلاهنعاوناتف

 تلزن ني- سالب ىب ليق
 رف-غي نمد) ةيآلاهنه
 ًادتبم نم (هللاالا بونذلا

 واةريغ_ىلا

 ريمض هيفو هريخر فغ,و
 لدي هلاالاو ن.ءىلا دوعب

 ربدقتلاورفغي ىفريمصلا نم

 هللاالا بون ذلارفغي دحأ الو

 نيب ةظرتعمةإ_حدهذهو

 هيلع فوطعملاو فولععلا
 دابعلا سوفنل سيبطتهيفو

 ثعإو هبوتلل طيشنتو
 سأيا| ن-ععدرواهيلع

 ةعسل نايب و طونقلاو

 نمهنرفغم برقو هتجر
 بونذلانإب راعشاو ف انلا

 لج ا هوفع نافتلج ناو
 اورصيمو) مظعأهمركو
 00 اقام لع
 رارصالاو مهلعذ حيبق ىلع
 ةريغصالورافغتسالا عم ةريبك الىوروةىم نيعبس مويلا فداعناورفغتسا نمرمدأ ااممالسلا هيلع ءلاقةماقالا

 نم نوفعي ليفو صوصخلا ىلع نوكستق مهنممقي ب دأءوسل كيلامملاساناابدارأ ل يقو مومعلا ىلعةبآلا

 اهرفغيإب رمطن او ةيصعماهنا نوماعيمهو سابع نءالاق (نوماعب .هو) لعفولوداعواو ضوع هدنعو

 ةراشان وكيف دهءالوأ نو روك دللاءالؤههتحن لش ديو نسحملكلوانثيف 2 (#.9)

 سنجللماللا ن 0000 (ني:حلابحهللاد) لرالالوقلا نءبي رقوهو مهيلاءاسأو مهماظ

 ىلاناسحالاوةبآلا ىفنب روك ذااىلا ةراشانوكتف دهعال نوكست نأ ل مت< و نسحم لك لوانتيف

 ناسحالا ناف كيلاءاس أ نم نسكن أن اسحالا ليقو هنعرضلا عفدب و هيلا عفنلالاصيإب نوكي امنارغغلا

 | تقوناس>الاليق 1 3 رطملاو ويمتشلا دع كراع برع ىذلاوه نسحلاليقوةرجاتم نسولاىلا

 اهلعف نفةبآلاهذه ىفةروك فملالاصخلا هذه ناسح الا لمقو ناسح | تقو لك ىفكيلع سدلو ناكمالا

 هللا ة يح ناف نإ:-حلا بح هللاو هلوقب هاون هننارك ذريغلا ىلا اءاسح |لاص# 'هذه تناك الون سح وهف

 هللا ىضردوعسم نبالاق تارا ةاودا او) لجوزءهلوق هب باول اتاجردمظع ًادبعلل ىلاعت

 مهدحأ ناك انمهنلا ىلع مرك أليئارساونب تناك هللا لوسراب ل سوهياعهللا لص ىنلل نونمؤملالاقهنع

 ةنالوسرتكتفاذك لءفا كن ذأ كفن أع دجاهبابةيةعىلعةب وتكمهبن ذةرافك تحبط ابن ذ بنذأاذا
 ءانسح أ ىماهنت أراسغلا ناهي ىف تازناهنا سابع نب نعءاطع ىورو ةبآلا هذه هتدا لزئ اف لسو هيلعمتلا ىلص

 اهليقو هسفنىلا اهمضف هتني ىلا اهي ب هذؤ هنمدوجاتببلا فو ديب سيلر علا اذهنااطلاةفارمت هنم عامر
 قوةبالاهذهت تازنف كلذهلرك دو واكل ل 1 كاد لع مددوا هك رف ل[ تاه تقف

 رخآلاوىراصن ًاامهدحأ نيلجر نيب ىنآ ل- سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ناس ابعنبا نعاماص ىبأةبادر

 ةأرملاتدارأامافاجل موب تاذ هل ىرتشافدل_هأ ىلع ىراصنالاهاخأ فاختساوةوزغىف ىفقثلا ج رفن ىنفن

 امافههجو ىلعماهر«_سأر ىلعبارغلا عضوو فرصناو مدن مثه ذي لب قواهرثأ ىلع لخدهنم هذخأ: نأ
 هلت رك ذوهإ_ثناوخالا ىف ةئلارثك الت لاقف هلاح نعدنأ ىمالأسف ىراصنالا لبق ل ىفقثلا عجر
 دب نأ ءاجرركب ىبأىلاهب تافه د_جو ىت> ىنةئلاهبلطفارفغت_بسمابئاتلابجلا ف حيس ىراضنالاولاخا

 راغب ىلاعتهنناناتءاعامأ كح وركب وبألاقفة_صقاارك ذو تكله ىراضنالالاذاجرفوةحار هدنع

 امهتلاقم لثمامط لاف إ_سو هيلعهنلا ىله ىنلا ايناف كلذ لم ءاّمط لاقف رمعايقل مثميقملل راغيالام ىزاغال

 هحبق مظعامةشحافلاو «يؤهللا نذاا معة جر اخ ةشحافةلعف ىنعي ةشحافاولعف اذا نيذلاو ل_جوزع هللا لزئاف
 اوماظوأ) ىلاءتهلوقوانزلاةثحافلار باج لاق دما نع جور او حبقلا شحفلا لصأو لاوقالاو لاعفالا نم
 ىمسفنلا مظوت رييكس!اةشحاقلا ل يقورظنلاو سللاوةقناعملاوةل مقل !لئمانزلا نودام سفنلا ِلظ (مهسفنأ

 ىنعي (هللا او 7 ذ) ناكينذى أوه سفنلا ملظو بقل ىفالماك هلعف نوكي امةشحافلا ل يقوةريغصلا

 يحل بولا هاللون ذب قو رج الا عزفلا وب كاذ نع مهي هللا ناوهباقعوهنلا ديعواورك ١ د

 لجال ىنعي (مهب ونذلاورفغت اف) ىلاعتهلوقوهو ُُة بونذلاد_دعناسللاهللااورك ذل _.ةوهنم

 ةدعص طور: ةوايبلا اودوعيال نأ ىل-عني_زاعاهلعف ىل_عني_داناهنعاوعلق ًاواهنماوبانف مع وذ

 بذلا نم بالا نأوةرفغملا برقوةجر لا ةعسب هسفن فصو (لاالا بون ذلارفغي نمو) ةلوءقملاةبو وتلا

 درعلا نا ىلع هسنت هيفوهتجروهوفعوهناسحاو«مركوهلضف ىلا الا ناين ل عرش ال كاوالتن :ذال نك هدنع

 هنأ تنبثق هع باقعلا كلذ ةلازا ىلعرداقلاوه كلذ كو ب فاذا باقعىلبءرداقلاهب ًاوهنمالا ةرفغملاباطدال

 اهنماوبان نكل راهيلعاوتبث لو بونذلا ىلعاوهقي لو ىنعي (اواعف ام ىنءاورصيملو )هنمالا ةرفغملا باطزونحال
 هللا لصةللالوسر نأهنعهللا ىضر ىقب دصاا ركب ىنأ نعرافغتسالاكرتوهرارصالا ل يق اورفغتساواوبانأو

 بي رغنسح ثيدحلاقو دوادوبأهجرخأ ةيصنيعبس مويلا فداعولو رفغتسا نمرصأاملاق لسو هيلع

 لمقو
 هلل رطل ورم عيد ائاس أر :| نوماعي مهو ىأاورصن مو فريمضلا نم لاح( نوماعي مهول رارصالا عم



 كرسثلا قش ن» .قئالامثنا هقول ر ,انلاو ةنملا نا ىلع ناتبآلا تاذو (نيقتءالإ دهس ةهسارا هنج اس 4: :يةفصوبس عطوم ىف (تدعأ)

 ةب وقعريغب مط ىف ىفاثلادارلا ناك ناف ى داعملا قب نموأو)_سروةئلاباو :مانيذلات دع ا ضرالاو ءامملا| ضرك اهضرعةنج ولاق6

 م1( نوقف: نيذلا) لعج ناهيلعفةوب وةرقاعلا فاض. أ مط ىمهف لوالا ناكناو

 اذاوتاومسل !ىاهناةنسا!لهأ به ذموةنملاهبان دعو ىذلابدارأو نو دعوت امو و<-ةزرعام-|!فوىلاهت

 تاوم.لاىفاهناانلوق نءدارم ا تاق ضرالاوتاوهسلااهضرعنوكيف يك ةتاومسلا ىف ةنا تناك

 ىألاةف ضرالا ىف مأ ىهءامسلا ىفأةنهلا نع كللامنب سن أل ئ سام« شرءلا ت<وتاومسلاقوفاهنا
 هيلع هللا ىل_دةللالوسر فدو دقو شرعل' تح تاومسلا قوف لاق ىع نئاف هل يق هن مسن ا

 مج ناو عقلا تاومستا ىو كلا نورباوناك ةدادق لاقو نحرلا شر عاهذمت ولاقتف سودرغلا امو

 (نيقتلل تدعأ) ضرالاو تاومسلا ضرك اه رعو اا ف ةنلا بانا ليقو عبسلانيضرالا تت

 ءارسسلا ف نوقفني نبذلا )لج وز عهلوف © نآلا نات ةواكر اذ ااود: 1+١ناىلع ل ءادهيفو نيقّتلل تيه ىأ

 قالرةدشلاو ءاخرلاو رقفلاو ىنغلا ىف نيتلا+لا!ةلك ىف قافنالا نوكرتءالرسسدلاو رسعلا ىف ىنعي (ءارضلاو

 ناسحالا نوعدبال .هناف سيحوأ سرع مهنم دحاولاناكءاوسوءالب وةنح لاح ىفالورورممو حرف لاح

 ىلا :_جاحلا تناكو سفنلا ىلع قشأ هنالءاخ_لا ةددلل ةيج ولا ,هقالخأن مهللارك ذام لواف سائلا ىلإ

 نيماملا نمءارةفلاةاساوموءادعالا: دها2 ىفهيلاة>ادعال لاو <الا مظعأ تقولا كلذ ىفلاملا 5-2

 نمار رق سان ا( نما رقهللا ن هاسنإ رف ىخساالاق ل سوي رم را ىبأنَع

 ىحس ل ها وراغ ١ ندب رقة لك: نم ديعب سان 0 م كرعإ هللا : نم .ىن ليخماورا | نم ديعب ةنلا

 لسوهيلعلىسةانلوسر عمسهلاةربره أ نع[ ىذمنتلا هجر لب خخ دباع نم ىلا ءتةننا ىلا بحأ

 الف قفنلاامافام هيف ارتىلاامهمدن نمدب د_> نمناتنجام_مياع نيلجر لد 5و خرا الثملوقي

 لك تقزلالاًا يش قف:,نأدي ربالف ليخبلا امو هرثاوفعتو هبايث ىنُحىتحهدلج ىلع تفووأتغبسالا قفن
 هللا ىلصةللا لوس رلاةلاقذ ا (ق) ديلا نم ع ردلاةنجلا عستالفاهعسوب وهفاهناكم ةقلح

 قالك و ك 00 0 ياعم قسما اوس رناهنع 0 2 طعأ 0

 7 200 هد 1 ا لقط بة

 كالهال ىذلا كاذ ىنعي كالطاىوتلاو مهخرلا» س سلو نالفاب ىنعي لف ىأهلوق .#ن٠ .نوكل ناوحرالو ا

 سمح مظك-لاوهنممهسوفن ءالتمادنع ظدخاانيءراداو ىعب ) ظيغلا نيمظاكس ااو) ىلاعت هلوقوهيلع

 4 ءاعري_ص ولعفالولوقن هرهظ. الو هفوج ىفهدري_فاظيغ؟ ىلع ن اوه ظيغل| مظكو هندلتماد1-2

 نم فمدصولا اذهو مهفاوجأىف .هظيغ نوّدرب وءاضمالا نع مهظيغ نوقك, ها ةبآلا تم ةنغ تكس و

 مظكن ءلاق مسوهياع هللا ىلدهنلالوسرناهيب انعىنهللا سن | نعذاعم نب لهس نعل اوربصلا ماسقأ

 ءاشرو1ا ىأ ىف هريخ ىتح قئاللا سؤر ىلعةمايقلاموب ىلا هت هلا اعده ذفني نأ عيطت_سي و هواظغ

 ةعرسلابديدشلا سبل )سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاقةرب رهىبأ نع(ق) دوادوب أو ىذمرنااهجرخأ

 تااقفاهظاغا طامداخ نا اه: عىلا عت هلل اىضذر ةشناع نع ئور هبضغلا لل عو_سفن كلعىذلادبدكاافا

 نوكدفهوذخاؤ, مل دح أ موياع ىنجاذا نعي( سانلا نع نيفاعلاو) ءافش ظيغ ىدل تكرئام ىوقتل اردهلل

 هنلاناق تتقن اف كل سناء ت1 انو ءار رولا ىفاهاذل نا اولاةف ليال ان وك نيافراهنل اءاجاذاوراهنلا

 سسلالاح ىف (ءارنغلاوءار ملا ىف

 تلفعو 1دنعيم سعلاو

 اواعفاذا نيذلاو هياع

 كئلوأر.1 ا لعجو ةشحاف
 نيقتمللافصو ىل-ه>ناو

 اذانيذلاو هيلع فطعو

 نافتقوالف ةكش افاواعف
 نأ ىل_ع لدن هبآلا تلق

 06-5 ةدعمةذحلا

 نود نييئاتلاو نيقتملل

 نأزاج تلق نبرصملا
 اهلخ دي مئامطةدعمنوكت

 امهربغ هوفعو لنا لضفب

 ةدئاملاهذهت دع لا قياك

 هعابت اهلك ًايدق متريمالل

 رانلااوقتاولاقدنا ىرتالأ

 مث نب رفاك-التدعأ عك

 نب رفاكلاريغاهلخ دب دو

 نك ذ حتتفاو قافتالإب

 ىلع هل

 ركع هلدأو سفنلا

 فناك هنالو ص ال_خالا

 لامعالا .ظعأ تقولا كلذ

 ةد هاجم ىف هيلاة>احلل

 ءارقف ةاساوموودعلا

 دارملا ليقو نيما_ىملا

 لاوحالا عيج فقاشالا

 ةرمسملاح نمول الا نال

 نيمظاكلااو) ةرضمو
 ظ.ءلا نيكسمملاو ( ظرغلا

 مظك لاقيءاضمالا نع

 اهافدشواه ًالءاذاةب رقلا
 نآوهو ظيغلا مظك هنمو

 1000170 سس سم سس سس ميس سس سس سس سس سس سس سس هس سس م

 ىلعر دب ريا. 0 اع بلانت تاو بقا 00 ]هل روظي الو روميو تا دمج

 هذان لمسلم دلال ل د الاد رهدف نأ نك طيروخا



 رانلااوقثاونو>لفتكلعل)
 هوقّترمل نا ني رفاكللة دمملارانلاب

 هلوسر ةعاطوهتعاط ىلع

 لوسرلاوتنااوءيطأو) هلوقب

 درءمفو (نودجرتككاعل

 رضبالمهوق ىفةئجرملا ىلع

 بذعيالو نذ نامالا
 رنا اعراس را
 ةاصءلا نم نب رفاكلا

 ةيقاع نكلو اهلخديدق

 0 3:قَو ةنللورخا

 هذه وحن ىف ىس ءو لعل ىلاعت

 لهأ لاقناو عضاوملا

 نم ىسءولعل ناريسفتاا

 ىلع الام قيقصللهللا
 كل_سم ةقد نم فراعلا
 ةباصاةن وعصو ىوقتلا

 لصوتا|ًةزعو ىلاعت هطلااضر

 اوعراسو) هباوثوهتجر ىلا
 (ةنجوب رنمةرفغمىلا

 نأ ىأاثو ىندماوءراس

 ىل_ءاهفطع واولا تدنأ
 اهفذن_> نمو اهابقام

 ةعراسلا عمو اهغ انشا
 لايقالا هنهلاو ةرفغملاىلا

 ليقمث امهياا لصوب أم ىلع
 وأ سجللا تاواصلا ىه

 ةعاطلاوأىوالا ةريمكستلا

 وأةب وتلاوأ صالخالاوأ

 اهضرع) تاعاجلاوةعجلا
 (ضرالاو تاوم_سلا

 صضر-ع اهضرعىأ

 هلوةكض رالاوتاومسلا

 ءامسلا ضرعك اهضرع

 اهفصو دارملاو ضرالاو

 نم قدأةداعلا فهن ال ضرءلا صخو هاطسب ًاوهقلخ نءسانلاهملعام عسواب تهيشف طسبل اوةعسلاب

 نينمؤملا للا دعوأ ثيح نآرقلا ىف ةبافوخ أ ىهلوةيهنعةنلا ىضرةفياحوب أن اك ( نبررفاكسال ت دعأ ىنا

 ارك
 فقوتي الفلا نالترخالا ف هباوثاو دعست ىكلىأ (نوحلفتمكدلعا) هولك امالؤاب رلالك ىف ىنعي

 هلوقبهبقعأ اذطو رئابكسلانماب رلالك ؟ناىلعليادهيؤو حالفلا لصحمل قتيل لك ًاواف ىوقتا| ىلع
 نمناف هللا مرحا ايش اول>تس:نانونمؤملااهأ اوقناو ىنعي (نإ رفاك-ا!!تدعأىتلارانلا اوقتاو) ىلاعت

 مهرفوتب هتجرل نينمؤملاءاجر قلعت نمهعبتأ ام كلذدمأ دقو ههراحبانةجا ىف

 نانينمؤملل ديدماذهسابعنءالاق كلذدب راذلا قت سي وعابجالاب رذاكوهف هللا م راي اش لحتسا

 ىفةبآفوخأأةبالاهذ هنا مهضعب لاقرانلاه . يف هللا بج وأ ا هريغواب رلا نم مهياعقللإ مرحا. اولحتسي
 هذهىف ىدح أولا لاقوهمراح اند وهوقتي ل نان. رفاكالة دعملارانااب نينمؤا | هللا دع ا نارفلا

 نود نب رفاك-ال ةدعماهلعف نب رفاكلل تدع لاق هنالىلاعتهنا نة رني:مؤملا ءاجراةب وقنةبآلا

 اوعيطأوىأ (لوسرلاو) هريغوإب رلالك نم هنعو اهنوأهبّم ىمأايف ىنعب (هللا اوعيطأو) نينمؤملا
 هننا ىل_دهلنا لوسر اوصع نيذللة .تاءمةبالاهذ_هىف قحسا نبدي لاق هللا ةعاط:ةعاط نافاضي أ لوسرلا

 | ع.هللا ةعاط نافهلوسروهللا متمعطأ اذا اوبذعتالواوجرت كل ىأ (نوجرتمكلعا) دحأ موب اسوهيلع

 1 ىأأ اوقباسواوردابو ىنعي ( ب رن .ةرفغمملا اوعراسو)لجوزءهلوق ف ةعاطب تسياهلوسرةيصعم
 | هللاناههجوو مالسالاىلاسابعنب | لاقاهلعفب رومأملاةحلاصلا لامعال | ىه اك نود دكا مقام
 بحي هنال ءالسالا بالا لصحال كلذوةميظعلاةزفغملاه:مدارماو ريكتلا ليبس ىلءةرفغملارك ذىلاءت

 ىلا بااط ىنأ نب ىلع لاقو ةزفغا!بجوت بونذلا نمةبوتلا نال ةب وتلا ىلاضي أ سابع نبا نعوهإ_,ةام

 كاان س1 نع ئوروتاعاطلا عيج ىلا لاق نمهجو اذكولكلا معيف قلطم ظفللا نال ضئارفلاءادأ
 دوصقملا نال لامعالا فص ال_خالاىلا لي قو مازحالاة ريمكس ىنعي ىلو الا ةريبكد ا |اهناريبج نب ديعسو

 ا ءاو ةنجولا اوعراسو ىأ (ةنجو) داه+ا ىلا لوقو ةرجط ا ىلا ل_يقو صالخالاوه تادابعلا ميج ن.

 نمدال هناباراعشا ليةوباول!لوص- ىهه:4+!وباةعلاةلازا ىهةرفغ ا نالة:كلاوةرفغملا ناب لصف

 ةنحلاىلا ةبدؤملا ةحلاصلالامجالا ىلاةعراسملاوتايهنملا كرتب كلذوةرفغما|ةبجوا|ةب وتلا ىلاةعراسملا

 | تاو.سلا سفن نال ضرالاو تاوم لا ضرعك ىن-عن( ض رالا,تاومسلا)ة نجلا ضر عىأ (اهضرع)

 | نمرثك انوكي ةداعلافلوطلانالةغلابما| ضرعلا صخامناواهتءسدارملاو ةنحاالاضر ع سدل ضرالاو

 هماعئ# عسواب تهبشف طسلاو ةعسلا بة: !فصودار اواطوطب فيكفاهضرعةفصهذهلوةي ضرعلا

 ادحاواقبط ن و ب ىتح ضعبلاب ضعملا لصو مئاقيط ا ةبط ضرالا اوتاومسلاتلعجول هنا كلذو سانلا

 برعلا لوةتاك ةعساا|ضرعاابدارملال_يقوىلاعتهنلاالا «ماعي الفاطوطامافةنلا ضرع لثم كلذ ناك
 3 رعاشلالاقةميظع ةعساو ىَأةْضِي رعدالب

 لب اح ةفك بولطملا فئاذ| ىلع * ةطر رع ىهوهللادالب ناك

 ناىورو ةعسلا نع ةبانك ضرعلا لع قدهضرع قاضامو قدب لو قضي هضرع ع سنام نا هيف لصالاو

 | رانلا نياف ضرالاو تاومسلا اهضرعةنج ىلا فوعدن تبتكك نا لسو هيلع هنلا ىبص ىلا لسز القره

 |راداذاهنأ كلذب لعأللا اوهانعم ليق راهعلا ءاجاذا ليلا ني افهنلا ناحبس لسو هيل علنا ىلص هللا ل وسر لاقف

 | لفسااةهج ىرانلاوولعا|ةهج فا: كل ذك_ف بناجلا كلذ دض ىف ل_ءالاو بن اج ىفراهنا!لصح ثالفلا

 يتيأرأ اولاقف هباححأ هدتعو هنعةللاىضرباطخلا نب رمعاولأس دوهياا نماسان نا باهش نب قراط ىورو

 روكي ني.ف ليألاءاجاذا متيأرأ ب اطخلا نب رمعلاقفرانلا نياق ضرالاوتاو لا اهضرعةنج وكلوق

 راهتلا

 وأ ةعباسلاءامسلا فريف ةنلا نا ىورامو شعبباهضعب لصوول نيضرأ عبسو تاومس عبسك امهن- هللا ىضر سابع نبا نعوةغاابملل لوطلا
 اهيلاهيابنادارملانالاهيلعدي زي ناكناو ناتس رادلا ىفلاقيإك اهضعب ىو ًاهيفاهماالاهتهج ىفاهماانعف ةعبارلا ءامسلا



 ؟ نقب

 ان رودج نينا سالو دعي انالق وأن الؤوان الف ن ءلا.هالالوقي رجحفلا نمةريخالا ةعكرلا ىف عوكرلا

 مقراللاق ة هرب ره ىلأن ع (ق)تو مااظ ىهنافهلوق ىل ع ئىد 2 سمالا نم نر دجلا كال

 شادعو م أثق نةماسو كد مآولا ن ل داولا جا هللا لاق يناثلا ةمكرلا ن ا لرءلعشا لس تالوسر |

 داز فادسوب 1 لاس مهيلع اهاعحا مهالارضم ىلعكتًاطوددشا م هللا ةكع نيفعضت لاو ةغيب رىفأ نبا

 قمهامس ا ل ايا

 ا ١ كالذ َّك وب هناانغاب مث لاقدلو 3-3 روان را ذوال_ءرنعا ام هال سنوي هباور 0

 ميس ىفا ندا ا موب تازئاهنا ليفو نوأ اظ مهناف مم ذعي ” امه .اعبوت وأ وش مالا نم كلل سدل

 كلام نب سن 00 ء(ق فز هة.عاب رعت و لبو هيا علا ىبصةللا وسر هجو جش صاقوىفأ نب ةبتعنا ليقف

 حافي فيكلوقي وهنعمدلا تاسي لعف هسأر ىف جشو هتيعاب 0 ملسو هيل عهنلا ىل ههللأ لوسر نإ

 ليقو مش سعال نه شال سل ىلاعت هلنا لزرن اذ ىلا عت هلل | ىلإ مهوعدب وهو هترعأب راورسكو ممبناو>ش موق

 نوماس مهرثك ؟نأههعا كالذوةبآلاهذهتازغذلا هثتسالاب ميل عوع دب نأ لسو هيل عهللا ىلصىنلادا ارأ

 تازنف ,ماعو ءدي نادارأ ةلاللا نمهباوعندام ىأر وز + همع ىلع هةوامل سو «اعهللا لص ىنلا نا ليقو

 كل سدلةبآلا قعم زاهاكى لع لوزتلا ىفةبآلا لج دع.:الفةإ مت اهاكءايشالاه ذهوءاسلعلالاقوةبآلا هذه

 6 ومهام بوت نااماف مه ىعأ كلاموه ىلا هتهنلا ناف كيلا جوأامالا ئث ىدابع طاصم سعأ نم

 ا ءاعدلاو .هك اله “سم كل سيل يق و رفكلا ىلءاو رص أنآ مب ذعب ومهكسلوم وأ اوماسف

 ىرمأ قفاوامالا قاخ م أ نم كلل سل ها عم ىل بقو مهن مءاشإ نم ىلع باتأسع رذ مهطاصتع لعأىلاعت

 هلوقوافرطعطق.!هلوق ىلهفوطعم موءاعسو: :ي وأهلوق نا ليقو ممتدهاجو ,هراذنال ثوعبم دبع ت تنأامعا

 اورفكن يذلا نءافرط عطقبلربدقتلاو هيلع فوطعم او فوطعملا نيب ضرتعم مالك ئيثسمالا نم كل سبل
 لاقهلك كلذ ىف هك سم | سمالا لب عيش سمالا نم كلل سد نوملاظ مهنا مهم ذعي و !موماع بوش وأ مهتبكي وأ

 صعب لاح نم لع ىل اوي هلل !نامونعلو مهيلعءاعدلا نم ل_سوهيلع هللا ىلصهعنم ف ةمكحلااو ءاماعلا ضع

 ةمكح تضتقا نكلاءيجاوكلهكالطاب ,ساعاعدولف ةباجم ملسوهياع هللا ىلصهنو ءدنال مهيلع ءاعدلا نم
 مهد لع ة:مومةحلاصةب ر 5 مهذعب نم جر خعيسو مهضعل ىلع بوم. ءامعماع هملاعىف قيساموهللا

 ا وحوار جاب !!نوكينا لهتجما, معا مي وأ لوقوهو تا لذقلاب

 صالان وك اماىن :هملأو يك ىلا ل سل انادذه 06

 هلذفب (ءاشي نارفغي) يصادعم دحال سيلو ىلاعت هللالا كلذ سدلو ضرالا فاموتاومسل ا ىفامهل نأ

 روذغةللاو) هلعف ىفهل ضراعمالو همكح ىفهل عزانمالءاشي ا: مهيف كح هلدعب (ءاشي نم بذعي و)هتجرو

 كلذ لع_ةءااوالداع مهمعةب وقعلا كرتب مهجرب ومطاهرفغإ وهدابع بو ذرتسإ ىل اعن هنأ ىتعاإ (محر

 ةنحلاهةلخ ميج لخداول ىلاعت هنالهيلع بوجولا لبس ىلعالددامعءىلا ناسحالاو ل_ذفتلا ليدس ىلع

 هلوق ُه بلاغةجرلاوةرفغملا ب ناج نكلهلد_ىب كلذ ناكرانلا هقاخ عيج لخ دأولو هتجرب كلذ ناكل

 لواح دنع ةيلها لا ىفهنواعفي اوناك امهيدارأ(ةفعاض .افاعضا وب رلااواك ًانالاونمآن يذلااهمأاي) لجو نع
 ل جالا ءاجاذاف نيد ناسن ىلهاناك اذا ةيلهاجلا ف لجرلا ناك لجالا بخان لاملا داب زن نيدلا
 كلذاوا قاع رف لحالا ىف كديز اىت-لاملا ىف ىندز نيدلا بحاصهللاق ىدؤيام نوبدمال نك ملو

 (هللا اوقتاو) هتفعاضموإب رلا لص مرحو كلذ نعلجوز عقلا ىهونو ةف ءاضمافاعضا نيدلا ريديفارأ يم

 ا ااا ىلا كاوا اشاجاورماسشام اطال ادام ودول 16 تيا ١ كالا تس 2--2---

 نادارأ ليقو مهن «ىشنتف

 ىل اه: هللا هاهذق مهيلع وعد

 نعؤي نم م عيف نأ هماعل

 نوةحةسم (نوملاظ مهتاف)

 قام هللو) بيذعتل
 (ضرالا ف .وتاومسلا

 فامنال كالالهل سمالا ىأ
 ضرآالا ىفامو تاومسلا

 (ءاشب نارفغي) هك

 نءبذدعيو) نينه دال

 هللاو ) نب رفاكلا (ءاشب

 نييذلااهمأي مم--ر روفغ
 اوب لا اونكحأتال اونمآ
 ةقعوم (ةفعاذم افاعضأ

 نع ىوهاذه ىاشو ىكم

 ناكهفيعضأ نم هد تلع

 نيدلا غلباذا مهئملجرلا

 ىغعقتنا اما لوق.ول-<#

 قديزأوىب رتوأق->
 ف (مللا أوقتاو) لدالا

 هلكأ



 كاحشلا نع ةءالعلاةموسلاو برحلا ىفاوب فرعي ةمالعب مهايخوأ مهسفن أن يماعم ىأل هسو مصاعوورمعوبأو ىكمداولا سكب ( نيموسم
 مهفاتك ىلع ةاخ ىمر فد مئامعب نيماعم ىلكسا!لاق نيملعم ىأواولا حمّفب مهرب_غاومانذ أو باودلا ىصاون فض بالا فوصلإب نما عم
 (هللاإ_عجامو) فالك ةس+ مثفالآ ةثالئاوراصف لأ تازرئةداةةلاق كال ذك ةكناللا تلزنف ءارفصردب موب ريب زلاةمامع تن اكو
 لدىذلادا دمالاىلا عجرب ربمضلا

 نورعهنت مكناب ك3

 3 هك ولق نكمطتلو)

 ليئارشا عبلةديكسلاة لاك

 ةنينأمطو رصنلاب ةرامشب

 نمالارصنلاامو ) مهبولقل

 ةلتاقملا دنع نمال هللادنع

 نكدلو ةكلنالملا دنع نمالو

 ءاجرهنلا هبىوقيامم كلذ
 ةجرلا ف عمطلاو ةرصنلا
 بلاغيالىذلا ( ا زعلا)

 ) ميكحلا) هناا

 هناياوالرسص.اا ىطعي ىذلا

 هلادعاداهحم_ملتيو

 نمافرط مطقيل) ىف ماللاو
 ةفئاط كلهم( اورفك ن يذلا

 وهورسالاو ل-تقلإب مهم

 لق نم ردب مو.ناك ام

 ن* نيعبسرسأو نيءبس

 هقلعتم شر رق ءاسؤر

 وأهننا عرصن دقاوهلوقب

 دنع نمالارصنلاامو هلوقب

 دأ) 35 رهددميب وألا

 مهظيغي و مه رزخي وأ( مهتبكي

 تبكساا ةقيةحوةم زطاب

 باقلا ىف عقن نهوةدش

 هلجال هجولا ىف عرصيف

 اوعجريف (نيبئاخ اوبلقنيف)
 سيل) ,هاغتيج نب رفاظريغ

 مسا ( نمش مالا نم كل

 نم كالرب_هلاو ئث سيل
 سالو مهةبكيوأ اورفكن يذلا نماف رط ماقيل ىلع طع ( مهيلع بون وأ ) ةم دقم ةفصاهنال عيش نم لاح مالا

 ةراشبالا كن اللاب كدا دماهللا ل_عجامو ىأ( يا ىرشبالا) م-ناهيلع (5948)
 يبي جسسسسسسلللسسسل سببا

 ةوزغىلع هاناج ناوفال آ ةء_سعومجلانوكيففالآ ةسخوفال 7 ةثالثانهرك ذولاف.الا ةروس

 هرسسكبوواولا حتفب ّئرق(نيمو-م)ةدرفا|فلالاركذا هيف سيلهنال فال آ ةيذاسم عومجلا نو يف دحأ
 هذهوةءالعلا امسلاو ةموسلاب نوموسم مهفاوموسدق نيماعمهانءمو مهموس للان ادارأواولا حتف نف
 ةرتنع لاقابب فر ءياءاقللا موب سرافلااهماء.ةمالعلا

 ملعمثدا وحلا ىفحالس كاش # م؟لذان أ ىنا فوفرعتف
 مهليخاوماعأوأ ةهوصخي تامالعب مهسفنأ | اوماعأ مهنا ىنعملاو ةكسنال اى لا لءفلا ب فواولار سكن مو

 ىلءلاقورفص مئامع مهيلعو قاب ليخ ىلءةكسناللا تناكريبزلا نب ةورعلاقتف ةمالعلا كال: ىفا وفاتخاو
 م-هيلع تناكىلكسلاوةورعنب ماشهلاقومهفاتك 1 نيباهولسرأ دق ضيب ملام مهيلع ناك سابع نباو
 ىفغوبصملا فوصاابىنعي نهعلاباوماعادفاوناك كاحضلاوةداتق لاقو مهفاتك أ ىلءةاخ ىمرفص متامم
 دق ةكناللانافاوموستردب موي هباكداللاق - وهياعهللا لص ىنلاناىور واهمانذأ او مهاي- ىصاوت

 موي ريب زلاةمامع تناك ل_ِ.ةودنسرب_هإ ىوغبلاهرك ذمهرفاغمو مهسنالق فض يبالا فوصلا,تموست

 هلءجامو)ىلاءتهلوق و لاتقلاا مس مهسفنأ اوموسدقاوناك ليقو كل ذك ةكنالملاتازنف ءارفصر دب

 (نئمطتاو) هبنورشبتستف نورصنتمكتابةراشب ىنعي (كلىرثبالا) ددملاو دعولا اذه ىنعي (هللا

 اوايحتال ىنعي(هللاد نع نمالارصنلا امو) كد دعةلقو كو دعةرثكن م عزجتالف ىأ(هب عب واق ) نكسنلو ىأ
 مهلكوت نوكين'ضرغا اوهربغ دنع نمالهنلا دنع نمرصنلا نافددءلاةرثكو دنملاو ةكالاا ىلع رصنلا

 ببسم ىلءلابقالاو باب_سالا نع ضار_ءالا ىلءهيبنت«يفو مهءاودمأ نيذلا ةكالملا ىلعال هللا ىلع

 وهو حلاو ةوقلاوةردقلالاكوهوزعلا نال هيلعاولكو تو هباون .عتاف ىنع: ( ميكسحلاز ب زعلا) بابسالا
 هللاةريصندقلو هلوقب قلعتماذه (اورفك نيذلا نمافرط عطقيا )هدابعاصم هيلع نختالؤهل معلا لاك

 مدهيلءانعملق داورفك نبذلا نمةفئاط كالويل ىأافرط مطقيلر دبب ؟رمصن نمدوصقملا نا ىن-لاوردبب

 لج َنَمَو نوعبسر.ءاو نوعبس مهناداسو مهتداق نمردب موب لتقفرسالاو لقلب كسلا ناكرأ نم انكر
 ىلصهنلالوسر ىمأ اوغلاخ ىتح نيما ملل هيفرصنلا ناكورمشعةدسم نم لق دق لاقدح أ ةوزغ ىلع بألا
 مههوجو ىلع مهرس هنأ ىن-ملاو ههجو ىلع ئيْلا عرصص ةغالا ف تبكتلا لصأ ( مهتبكي وأ ) سو هياعفنلا

 ىذلا نمأيشاولاني ل ةبيحلاب ىأ(نيباخاوبلقنيف) ىزخلاو نعللاوأ كالهالاوأةء زطاول قتلا هنمدارملاو
 ىفلدخ ا ( مهم نعي وأمهيلعب روتر وأ شمالا ن.كلسبل) نجوزءهلوق ُُه مب رفلفلا نم هولما

 ىبصةللالوسر مهثعبهارقلا نمالجر نوعبس مهو ةنوعمرُب لهأ ىف تازئاهنا ليقف ةبآلاهذه لوزن بيس
 ىلعةرجطلا نءعب رأةن-سرفص ف كلذو ل. ذه ضرأو نافسعو ةكمنإب ىهو ةنوءمرثب ىلا لسوهيلعهنلا
 نب ماعم هلةقفور مح نب رذنملامهيلع سعأو معلا اونارقلاسانلا اوماعيلمهنعب دحأ نهرهشأ ةعب رأس أر

 ىلء وعدي اهلك ت اولد !ىفارهشتنقو ادب دشادجو كلذ نم سو هياعةنلا ىل هللا ل اوسردجوف ليفطلا

 نمدهسأ ار عفراذا ملسوهيلعةثلا ىلصةنلالؤسر عمس هنا ارمع نبا نع(خ) نعللابلئابقلا كلت نمةءاج
0 

 عوكرا
 زامهيلع بوتر وأ مهمه وأمهكلهينااماف مهيمأ كلام ىلاءتهننا نا ىن_ءملاوهيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ضارتعا عيت سمالا ن كل

 ٍج> ىنعمي وأءارفلا نعو رهن دهاجمو .هراذنال ثوعبم دبعتن أ م !”ى شمه سمعأ نم كل سيلورفكلا ىلءاورصأ نا ( مهبذعي دأ) اوملسا

 سعي وأ مطاح حرفتف مهيلعةنلا بوتين أالا ئث مه سمأ نم كل سدا ىأ قح ىنيطعتوأ كل:ءزلال كلوقكنأالا ىعع ى-دع نبا نعو



 اذيكلا

 0 ىن ىلا راش ا وانهه لاق ني. أىلاف لاق ىوما اج رخ ادانعضوامةللاو حالا تضر دق لاعف ل رول لكنك

 ىفاعطاسر ايغلا ىلارظن أ ىناك لاق ة:عةللا بذر سن أ نع (خ) مهيلا|سوهياعهنلاىلصىننلا جرفن ةظيرق ||“

 هللا د_هلاقو ةظي رق ىن:ىلا ٍلسو هيام هللا ىلص هللا لو هرراس نيح مالسا هيلع لي ربج بكوم منغ ىنبقاقز

 هياعهتلا لص هللا لوسراعدفانعج رفانيلع شفي لف هللا ءاشامريضنااوةظ. رق نإ رصاحتاننك ىفوأ ىنأن با
 اهرازوأةكالملا مضت لو تح لسأ معضوأ لاف مالسلإ هيلعليب ريجهءاجذاهس أر لسغي وهف ىلسا رس

 ريضلاوةظبر رقاندتأ ىتحانمقفانيف ىدان مثل سغيملو :سأراهب فلق ةقرخ ل_سوهيلع للا ىلص هللا لوسراعدف 9

 لاوقالا ىلوأو ىربطا اري رج نب ١لاقو اري_سراحتفانل حتفف ةكالملا نمفال 5 ةثالثب هنلاان دمأ ذئمويف
 ةثالث كب ركدعنأ ميك نا أني :هؤماللاق هنا سو هيلع هللا ىلص هيدن نعربخأ ىلاعتهنلا نا تاوصلاب

 اوربص نا فالآ ةسمخ مه دعو ثمطاد دمةكسالملا ن:فالآ ةثالث مهدع وف كنالملا نم فال

 موياود» اممانارقلاص ذب تييدقو كلذ ىف ع اهب ءوة”صنبالا كلذ تبثءالومهدمأ نوكأل نازو<ي

 كلذواو دمأ ,ينأب اهتم نيبأ اودع منا ىلعةلالدلاف د أ موبام أو لافن الا ةروس ىف ةكئالملا نمفلاب ردب

 مويىمدقتملا صاق وىلأ نبدعس تب د ماصنأش تلق نافمم«لينام مهنم لل: غداومزم ماو داو مهنا

 ملسوهياعهللا ىلص ىبنلل ثاإذ ناك انا تاقدلامثو سو هيلعهثلا ىلص بالا نيب نع نيكل .يأرهناو دحأ

 موباذ_هلاق نءونيامؤمالوقتذاةلذ متت أو ردنب هللا ؟رمدن دقاوةبالا مظ: لاق ردب موبناك اذهنالاق

 رداقوه» كلذكفةلذأ منأو ردبب هللا ؟رمهن دل اودل أوقب هعبت أ مدح ا١_دقرك ذهللاناةبالا ,ظن ل |وةر دحأ

 ةيافكلا ىنعم ركيفكإ نا نينمؤماللوةئذا ىلاغتلاقف د اةصقىلا عجرم نطاوملار ئاس ىف ةرصن نأ

 رينا قدادمالاورمثلا ىفدملا ليقوا دم» دمهيؤ لاقي ةداب زلا ةهج ىلءناك اموادا دماه دمأهل لاقي ةناعالاو

 اومزعيو ةللاربكنب اوقكر ومع واق ىوقتل ةكسن الملا لوزنب هللا مه دعوانا نيلزتةكستالملا نم فالآ ةنالث

 بجوأف مهبدادمالا كيفك ىنعي نا دعبا ل باها ىلب ليقوىك د6 ىلب ىأهنلا دعول قي دص" ىلب تايثلا ىلع

 مهروذ نم ىنعملاق نفرخ ابل دوب مثهيفدجوب ىمالاءا ب! سابع نب |لاقاذهمهروف نم ناكر مشم لا ىنعبإ

 الا[ 0 درب ةكتالملا نه فالك ةسمك كبر ددع ردن مويا مهبذغ نه دحأ 0 برد>للاوعجر

 اماقفلاب مهدمأ ىلاعتهللا نالاقر دب موب ناكدادمالا اذهن'لاق نذ مهعمدارأ لبةمدقتملا ةثالثلا ىوس

 نيما ملا هللا دعملاو دعلاماف ددملا نيكرسشملل ءيحن اري دقت ىلع ةنآلا كب روك دع نأ يفك ناأ نيءاسملل
 براق نم حشتماابأ شي لاق بلاط ىنأ نب ىلع ع مطعم نب رببج نعهريسفت ف ىزوجلا نباىورو فاأريغب

 ىنلا ىدي نيباوناكو ةكسنالملا نم نيفلأ ف لزن لب ربج ىلو الا ع رلاتناكفاهابق تناك ىلاالاا تدك

 هللا ىلصةللالوسر ني نءاوناكوةكئالملا نم نيفلأ ىف لزن ليئاكيمةيناثلا ع رلاتناكو سو هيل علنا ىلص

 تك مل_سو هيا عفللا ىلبصةللا لوس ر راسي نءعةكالملا نم تفلأىف ل ازنليفارساةثلاثلا ع رلاو لس وةيلع

 قفلالا رو د ىلاعت هللا نال لاف ريثكسلا ىلا ليلقلا د دعا مض نءسانلا نموهءادعأ للا مزهو هراس نع

 (9را - (نرط) 210

 || ةوقلاة-هج ىلع ناك ف شيلا ةناعادادمالا كب رو دعنا دارملاغوأب عم مالاب مايقااو ةلاخا دسوه

 | موتأي ول سوءيلع هللا ىل_ه هيب ةفلاخو هللا ةيصعم ىنعياوةةتو كو دعءاقا ىلع ىأ اوربص: نا ةبافكلا

 || ممتالردب مو مهالتقل مهبضغ ءادتب ادارأ مهبضغ نمهانعملأق نءوردب موي مهجر خم ءادتبا دارأ مههجو نم

 || مسوياع هللا ىلص تلا لاق الذ ني ىلا ىلع قشف نيكرمشملا دعن أدب ريرىف راحنارباجنب زركنا اوعمس

تءءاج مئاهلبق ىتااالااهنمدشأرأ لة دددش عر تءاج مئاهن .دشأ ارآلةديدش عر تءاجردب
 ْ مةدب دش جي ر

 هللانا ىن-٠. مهنايتا نع

 مكنرهن لوك ىلاعت

 متربص نا محترم 5
 متيةناو



 نينمؤل!لوق:ذا) رصنلا نم كيلعدبهللا منأا م5 اوقتب (نوركسشنمكلعا) (؟945) هلوسر «تابثلاف (لااوقتاف)

 1 1 3 7 لاا 16ق هنلاف لع

 5 : 5 5 اردد مون
 مهعم ناكو سرف ةثاممهعمو لئاقمفل اءاهزةر كلا لاح ىف شي ا رافك نم مهو دع ناكو د>او سر ذالا مرصن ى راق مول الذمط

 10-5 ىف

 لوسر عمت ار.ثلا ىف ىنعب (هللااوقتاف ) موترثكع مم مودع ىلع مهنلف عب نإ مولا ارم منفةكوشلاو حالسلا وادده رم | 4 تؤووهللا
 ذا) لجوزعهوق هنرصن نمكيلعن عاام اوت ب ىنعي (نوركشنك- اءا) لودي اع هللا لص هللا

 اذ هنأىف نورسفاافاتخا 0 فال 00 ,دعن ميكي ناني: 0 و

 ةكنالملا نم فلاب كدمم 1 "و وةيغت تذل 9 دلما نم فلاب هللا مهدم 00 5
 نمهوباب و اوقتواوربصت ناىلب) انههرك ذ5فال !ة-بجاوراصمث فال ةنالثاوراص مث نيفدرم

 فال ةسمح هللا مهدمافاوقتاوردب مون او ربصف (ةكناللا نمفال سم مكب رو ددعاذ_همه روف

 نولئاقالولادتلا نودهشي كلذ ىو-اهفوردب موبالاةكرعمىف ةكالم ا لتاقت مل سابع نبالاق دعو

 غاب ىبعشلا لاقو ةمايمتلا موب ىلا ني:مؤإلءدر فال 1ةسمل !ءالؤه ن_بحلالاقو اددموأاددع نونوكي اما
 0 هاا دع نأ, رب ىب راحل ارباح تزكنار دب موب نيماسملاو لسو هيل ءهتلا ىل_ءهللالوسر

 ممن ف - هلف مهدعيلو مهتأيلو عجرف ةعز زطاا ازركغلبف ني هوسمهوقىلا عي هك نى اعت هللا لزئاف مهلع

 0 نباثب د ع ن.ىراخبلا حوص ىفوةكم ؟ اال نمفااباو دم أ دقاوناكو فال ا ةسجل اراض هدلأ

 ىلع ودغذا نءناثلدب

 د> موب كلذ مهلومت:نأ

 8 ر مدع اميفكي نا ا(

 ةكئالملا ن.فال اةنالث

 ىاش نيلزنم (نينم

 ىأ ةويح وبأ نيازم

 كيفك نلأ ىنعم 0

 دادمالا,ميفكي الن أراكذنا

 ةكاللا ن٠ فال ةنالب

 اوناكمهماب راع شال ىئنلا

 |اذهةحصا جتح -اوب را اةاد اهيل عهسرف سأرب ذخ آل د ربجاذهردب موب لاق ملسو د .اعهللا ىلصةللا لوسر ةرثكو مهفعضو ماهتاقل

 نيس الاكهتكوشو مهو دع

 ميفكي ىأنل دبامل

 تبجواف مح# دادنهالا

 هللا نا ىضتقي اذ_ه ”رهاظوةلذأ م ًاورد_بهللامرصن دقاوةبآلا هذه لبق لاق ىلا ءن هللا ناباضيلوقلا 5

 ددلانآلو فال ةنالثب مكب رو دع نأ كيفك نا نينمؤلل مل سوهيلعةللا ىلص ىنلا لاق نإ مهرصن

 ناك ةكتالا الا زئاب دعولا اذهنا ىناثلالوقلارثك ًادادمالا ىلا ج جايت>الا ناكوةليلقر دب موب تناكد دغلاو

 هلل !لوسر نعموقلا ىلنادحأ موب ناك امل قدنسا نب ريمعلاق لت لارا توعوي
 قحساإبأم .رالاقو هرثذف هندات ؟ليالا فالك هلل بنتي باش ىتذو ىرب كلام نإ دعس تل اخ مارح (اورببصت نا لاق مثةيافكلا

 لاق صاقو ىبأ نب دعس نع (ق) فسر ف لجرلا كلذ نع لتس كرما تاجئااملف نين سقس أ امرا فالخ(اوقتت تول لاتقلا ىلع

 هنعنالتاقن ضيب باي' امهماعنيلجردحأ موب هلامث نعو ل_سو هيلعهنلا ىف هللا لو سر نيب نعتبأ ار مالسلا هيلع لوسرلا

 ردب موب ناكددملا ناب لوقلا اذه ةحصاج تحاول. ؟اك.مول ربج ىنعي دعب الو ل_قامهتي راق لاخلا سك نيكرشملا نع.( مونأ.د)
 نااضي ا وانها كفال 7ةسمخالو فالآ 1 ةيالاثب ع نك مولافنالاةروسىف هيلع صناك ةكالملا نمفلاب
 رشعةعضب وةئاعلت اوناكم مناف كلذ نم ثاثلا ىلءنو.كلا ناكو مهن» برةياموأافلأر دب موباوناكرافكلا
 ناكورافكللةءزطاو نيماسلإذئموي رصنلا عق :وفراف<لاددعةلباقم ىفةكالملا نمافلأر دب موبهللا لزئاف
 فال [ةئالث نيماسلل دئمويددملا ن وكن أب سانف فال ؟ةثالثراةكل اد دعوافل أ دح أ موب ني _ىلاددع
 هللا ناب لوقلا|ذطلوالا جات الا ن عبيج أ ورب موإفامرافكتااددعلالبا 3 .كالذ نوكيا كلن الملا نم

 00 ا د طعس لا نال ةروس قي ذاك يردب مور محسأ ىلاعت
 تيجاو كلذب مهبولق ىوقتل فال" [ةسمحم وفال !هنالثباو ذب ناباو دعو موياع قش شي رقرافكلزوك
 ةئالثهنلا لزئاف فال ةئالئاوناكد_-أمويىو'ةاأ للالزناف غار دب موراوناكرافك<لناوهوىفاثلا نع
 نا ىلب ىلا ءن هلوق فة. <-لاقاذ_طوءاشتقو ,:ىاقءاشامدب زيناهللو نسحب ا هنادفالآ

 نوه (اذهمهروف نم)
 ت2 15 نايكفلا توف

 ممروف نه جر ىل-هقذ

 ثيل هتعاس نم لوقت

 مالا حر كلا لوق هنمو

 ىل-ءال روفغلاىل ءقاطلا

 موتي نا ئعملاوىخارتلا

 د هذه نعاس نب
 فالآ ةسمخ كبر

 ملاودءأولو او اودع 1 ودعا آموباوةتي مواوريدإم غم لاقردي مويلاقاذ_هم هرىط روق نم كونا واوقةت :واوريصد)

 (ق) ةطظ . ركأ كدا 0-2 ؟ال اي هللا م »ل٠ ءاق بازحالا موب ىفالا | اقبل وريصن م لل قو دئموءاوهزبع

 حالا !عضوو قدنخلا نم را و مرنم تااقاهنع ىلا«: هللا ىذر 1 نع

 لَكَتعاَو مط وز را مهنايتالاح ىف( ةكسنالملا نم



 لسوهيلع هللا ىلص هللا ل وسرراأساف ءاعن رالاموينحأاولزن نيكرشلا ناىدركراضوعكاين ملم تاو.

 مالسلا هيلع لاققف مهنمانبصأ الاانيلعاول خدام وانم باصأالا اطقو دع ىلعانجرخاه ةني دملاب مف لاقفهراشتساف ىبأن هللا دبعاعدوهباع
 تاخدأ ىف اكتب اروةمب زهاهتلواف ةماث يس باب ذ ف تي رواريخاهتلواذ ىلو-ةحذمارقب كانا كار

)196( 

 لعفلاا نه نع مهعطقي نأ هللاداراف ]سو هيلعهتلا لصةنلالوسر ىمأاوفلاخو نبربدملااوبلطفردبةعقوت |!

 ا ةكربب ناك امارس موب مهرفظ نا اوماعيلو رسو هيلعهنلا لص هللا ل وسر فلا نءهلثم ىلءاومدقب ْ ١

 مرهتاف نيفاسملا ىلع نيعجار اور ك.ف ناكرشملا بولق نمبعرلا عزت ىلاءت هنلا نامثهلوسر ةعاطو ةللاةعا

 ةدملطو ب سابعلاو ىلعو ركب وب أ مهنم هباصص نم ةعاج ىف )سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ق'ون

 كل ذف ناكامدحأ ةوزغرمأ نم ناكو ذة موب ههجو جشو لس و هيلعةنلا ىلد هنلا لوسر ةيعاب رترسشكو ١

 ةميظعةرقنم هيففةشئاعلزنم نم ىنعي كاهأ نمتودغذارك ذاوىأكلهأ نمتودغْداَر لاذ
 نانمؤملا لزنت ىأ نينمؤملا ىوبت هلهأ نماهنا ىلع ىلاعتهنباصنف كلهأ نمهلوقا اهتعنلا طردت

 ىنعي(ميلع) مكلاوقال ىنعي ( عيمس نلاو) لاتقللار كسع ذت ليقولاتقلل نطا 1 اومىألاةقللدعان |
 نعافعضتوانبحتىأ (الشفت نأ نم ناتفئاط تمه*ذا) لجوزءهلوق هم م راض فابيو مكن أ

 فال ةثالثنوكر شما ناكوالجر نيسخو ةئامعست ىف ليقو لجر فا ىف دحأ ىلا جرن ملسو هيلعفللا

 ان_سفن أل تقت مال_ءلاقوةث الث ىف عجرو سانلا ثاشب ىبأنب هللا د_معل دنا طوشلااوغلباملف لج

 مك انعينال الاتق مل 'ول ىلأ نب هللا دبع لا ةف كسفنأ ام كيبن فهلا ع دشنأ لاقو ىمل ار باجوب ا هعبتفاندالو
 سو هياعنلا ىبصةنئا لوسر عماوموا وتبنف هللا مهمصعف ىب أن هللا دبععمفارصتالا نانا دي
 لاقف مباع هتمعن مظعنلا مه 1 ذفاوتبتف دش .رلا ىل ءمطهنلا مزعفاوعج ربناو رمضا سابع نال[
 قيفوتلابامه يعأ ىلوتموامهظفاحوامهرصان ىأ (امهءاوةهللاو) ال_ثفتن أهم ناتفئاط ثم* ا

 | كرتولشفلا ىلعاةمزعدق ني _ةفئاطلا نا ىلع لدنةبآلاو ئشلا لعف ىلع مزعلام_طا تلق نافةحسشمأ
 | هيداريدقو مزعلاهبدارب دة ._طاتلقامواو هللاو هلوقب ىلاعت هللا !مه> دم يكف ه2 كلذ ل د 1 '

 | ثيدح د خاؤبال ىلاءت هللاو ىلو أ انه سفنلا ثي د_> ىلع مطا ل ابق كلذكناك اذاوسفالاْشي

 هللالوسر عماوتثو دُرلا ىلعمطهللا مز ءاملفاوعجرب ن ااورمض مهنا سابع ن !لوقهدعيو 0 ا

 ْ متم ناتفئاط تمهذاانيف تازن لاق رباج نع )قفز امهماو ةنلاو هلوقب ىلاعتةنلا مهح دم لسوهيلعُللا |

 | امهياوهللاو هللالوقالزغتملاهمتا فرس اموةماسو:ب وةئراحو ذب ناةفئاطاا ن<لاقامببلو هللاز الشلل
 | ةمطا كالت ناد موياوهنلا ناب ةحصفم ةقطانةن ا مهمفهلاز ادميظعلا فرمشلا نءمطلصتباتخ 3 |

 | لعفت لكوتلا (نو.:ءؤاا لكوت,اف هللا ىلعو) ىاعت هلوقو ف ىل هت هنا ةيالو نم مج ااماهوم# ١

 | وهل يقو ريغا| ىلءداةءالاوزجااوه لكوتااوهب مايقلاو هتياغك ىف هءاعدمتءااذاهريغلا هلم لكو ع

 اودوَشسالْنأَو هيلءالااواكوت الن أ نينمّوااهدامعةننا ماقد ريب د نسحب ةقثث ىلاعت هللا ىلإ مالا ضار

 فورعمةثي داو ةكمنإب عضوم مسار دب( ردد هللا ةرصن دقاو)لجوزعهوق ُه هيلاالا مه
 | وه ليقو

 | مهاو) ردب موب رصنلابمويلعهتنم نينمؤملاهللارك ذهب تيمفردبهللاقيلجرلرثبا| تناكو كارايل م
 ةء-ذا وثالثا وناكنيمل ملا نافذ دعلاةلقهبدارأوةلق عجوهو لآل (ةلذ ْ

 ١ ةيالثوةناور قورمدع

 اومدن مثهتمال سبل ىت> ةداهشلاف نوطشني. موقدبلزيب للفشل

| 
| 

 اهتاواؤ ةنيصح عرد ىف ىدب

 هللا لوسزا, كيلا ىمالا اولاقف

 ىئينيال مالسلاهيلعلاقف

 اهعضيف هتمال سلي نأ ىخ
 ةالصدب جرغن لتاقي ىتح

 نم بعشلاب حيصأو ةعجلا

 فصال تيسلا موب 0

 لدب (تمهذا)لاوش نم
 هيف لمعوأ تودغذا نم
 ناتفئاط) ماع ىنعم

 رادنالا نمنايح (مكنم

 وش وجرزخلا نءةملسونب

 ناكو سوالا م ةيراح

 ددأ ىلا جرخ مالسلاهياع
 ةنالثىفنوكرششملاوفلأىف
 نا حتفاا مهدعوو فال

 ننلا د.علذحكاؤاو ريص
 مالعلاقو سانلا ثلثي ىأ

 مهفاندالوأو 5

 مهم صعق هعامتإب ناءملا

 هللالو_سر م_هاوذفللا

 السفن نابىأ(الشفتنأ)

 لثفل اواعذضتو انيحت ناب ىأ

 هللاو) روخغاو نيحلا
 امهرسدانوأ امهم (امهباو

 امطاف امهرمأ ىلوتموأ

 ىلع نالكوتتالونالثغت

 لكوتيلف هللا ىلءو) هللا
 النانمه صح (نودنمؤملا

 اوضوفيالوهيلعالا اوكوتي
 ةئااورباجلاق هيلاالا مهرومأ

 "م اوهو( ردرب هللا رم ل ر)لاقفةلذوذلق لاح ىف مهوردب موب مستفلا نممطرسيلم لكوتلا مولع بج ودام مهرك 3 مئنيلو نايل مل 0 ا 01 : 2 5 0 . مو

 اهلثاوناك مهنافد د !اةلقل (ةلذأ مت او) ةئاماثاوناك مهءافد دعلاةإ تل (ةلذأ مج: أ ركثلاوربملا نيب عمجللدحأ دعب اردب رك ذوأدب ىمسفار دب ىمسي ل جرا ناك ةني دلو هكا

 0000 تسناك انددساولارعب | ىلع مهتمرفنلا بقتعي حضاونلا ىلعاوجرخ مهتافد دعلاو لتاق.فاءاهز مهو دع ناكورتشع قش
 الياف او اكمهنلذ ىلعمهنا ىلع لديلةلذ وهو ةلا عمج ءاجو ةكوشلاو ةكشلاو سرف امم هودع عييدس ١



 نمةئع مثيهئام (اوقتتو)

 | اوريصت 0 مهتالاوم

 هقاشمو ني دلا فيا اكن ىلع

 مبانتجا ىف هللا او ةنتو

 مهديك مرضإال) همرا<

 اق متتكومه ركم (ايش

 هللا نم ميداعت اذ_هوهللا

 ىعناعتس ناىلاداشراو
 ىوقتلا وسلا ددالا دك

 نأتدرأاذاءامكهللالاقو

 ددزافك د سحب نم تبكت

 مرضيال كسفن ىفالضف

 نم عفانو ىرصب وكم

 وهوهرنذ ىنمعةريض هراض
 ةءارق لك-كملاو حضاو
 طرشلا باوج هن المه ريغ

 موزي طرشلا باوجو
 نوكي نأىت-,ني ناكف
 لضعملاةءارقكءارلاتفب

 ءآرلا تمض ناالا مهاع نع
 دموحن داْضلا ةمض عابتال

 (نولمعتامبهللانا)ا ذهاب

 ربصلا نم ىألهسعاتلإب
 ( طيخم)امهريغو ىوقتلاو
 ءايلإب وهلهأ مت أس كب لعافف

 نولمعيامع ملاعهنا ىأهربغ

 مهقاعف متوادع ف

 نم ثتودعذاو) هيلع

 ذادمتايرك ذاو (كلهأ

 كلهأ ن م ةودذ تجرح

 نءهودةدارالاوةتي دل

 اهنعهللا ىخذر ةهشئاعةرج

 (نينم ولاا ى وبت) ل

 دعاقم) لاحوهو مطزعت

 اطاوم (لاتقلل
 ةلدلاوةرثسلاوةنعملا: نم

 نيحانجلاو
 «ىوبتب قلعتي لاتقالو

 ةفقاسلاو

 7 لس اا ا

 دوهنع5 اهنءاوقتتو ليفو كب راوفاخى أ (اوقتتو) دشن ءاهيفكلانإ :امو هللا ةعاط ىلعاو ريص'
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 ٍ ' لدتا ةبانعىف كين نال ىأ(أيش) .هركمو مهنوادعى أ (مهديك )مكمقنيالىأ(كرضيالا) هبياع

 ا اذأوكتوادعن «نولم يا علاعدنا ىن :ملاوةبرغلا ىلع ءايلإب رق (نوامعيامب هللانا)

 مك اجيفىوقتلاو ربصلا نءنومملاا هين وامعتاعملاع هنا ىنعملاورضاهلا باطخ ىلعءاتلاب؟ئرقوهماع

 1 نم تودغذاو) لجوزعهلوق ف هنمئثهنعبزعبالهل ظفاح كلذ عي محيملاعىأ( طبحإ) هيلد
 نب -للاد_ءلوقوهودحاموبىفناك اذهنانب رمفاارووجلاق (لاتقال دعاقم ني:مؤملا ؛ىئودت

 ١ ام | الو خا لاقو قحسا نباو عب رلاوىد_بلاوةداّتقو ىرهزلاو سابع نباودوع-سم نءاوفوع

 ا 1 !!«اوقلحصألوالا ىربطاارب رن ب١لاقردب موبهنااضيأ ن حلا نعلقنو بازحالا موي هنا لتاقمو

 | رلاولاو ىباك- | هاج لاقدح موي ناك كلذناءاماعلا قفنادقوالّسف" "نأ :م ناتفئاط تفقد

 1 لاب هباصص فصيل عؤل د -> أى هياجر ىلء ىف ةشئاعلزنم نه ل - سوهياعهللا لص ةللا لوسر ادع

 ةءاعب رالاموب داب اولزن نيكرمت لانا امهاحر نعىدسلاو قدسان رع لاق حدقلا موقيإك

 ,اءطق هعدب إو لوس نإ !ىأ نب هللا د_.ءاعدو هباصمأ اراشتسا سر ل ل

 الج رسام ماوف ميلا جرخالوقن : كلاب مق ةأهللالوسراب رادن الارثك أو ىنأ نب هللا دمع لاف هراشتساف

 ًالوماقأ !نافهللال وسراب مهعدفاني تن 0000 ًاالاانيلعاهلخ 0 انمباصأالا طقودعىلا

 وعر ناد مهقوف نمةراخابنايبطااوءانلا مهامرو موههوجو ىف لاجرلا مهتلتاقاولخد ناو سلجمرمكب
 للا جرخأ الو راي هباصص أ ضعب لاقو ىأرلا لا ا اوءهجر

 فتي ًاردقىا 5 وهيل ءهللا ىلص هللا ل 7 رلاقف مهانففنانفعضو مهنعانبجانأ ااوربالمل باك ال اذه

 3 مسحب تس جا د وا م هيف ع 72 تسيب ا : 0 دي تلد !فات

 د وةع زهاملوافاماث ىنيسبايذىفتيأ اروا اريخاهنل اوافارقب

 اميفهانلتاق ة ني كلانيلعاواخد ناورمتباوماق أ اوماقأن اف مهو دمو ةني.دلاباوميقت نأ م ًارناف ة ةئدملا

 !نملاجر لات هق «زالا ىف مهلتاقيف ةذ 11 ااا ناقل الا ياا

 | ةتلابص ةللالوسرباولازيرفانثا دعأ ىانب ج رخادحأ موب ةداه_كلابهللامهءرك أو ردب موب مهتاف نم

 أن ةهوارامافهتمال سبلوهلزغم لسو هيلع هللا ىلص هلل الو سر لخد ىت- موقلاءاقاث مهبح نه سو هيلع

 ||[ ا لاورذتعاواوم 1١|  واولسو هيلعةتلا لص هئنالوسر ىبةريشن انعندام سم اولاقواومدن حالسلا

 | ى معضرف هتمال بلي نأ ىنل ىتبنيال ملسو هيلعهنلا ىلص هللا لوس رلاقف تئشام عنصاهلنا لوسراإاولاقو

 3 0 ه«بءبجا موي لسو هيلعهتلا ىلصةنلالوسر جرتسو سبيلا وءاعب رالا موب دحابنوك رمش | ماق دق ناكو لتاقنإ

 | بنلاب عبصاف مهيلعجرخ مثءياع ىصفراصنالا نءلجر موبلا ثالذ ف تام دق ناكو ةعبجا هباحصاب ىلصام
 08 7لعجو ىداولا نناجىف هلوزن ناكل يقو :رحط ا نم ثالث ةنس لا وش نه فصلا 50 موبدحأ نم

 ل اةثارو نمانوتادال ىت>ليلابانعاوعفدالاقوةامرلا ىلءرييج نب هللا د. ءىمأود_> ىلا هباصصأو

 اا ودركالو نب ريدملا اودلطتالف ريدالا اولو مونيا ءاذافماقما اذهىفا اونا را مخلل |وسر

 1 لآث كالذ هيلع ى ثلولس ,ىلانب هللا دمع ىأر سو هيلعةتلا ىلصةلنالوسر ف اخالو ماقملا اذه نم

 ء 2 ادعأ ناهباصص دعو دقو :مبهو دعب رفظيامناا دج ناهباصصال لاق مثىاصءونا دلولا عاطأ هباصمال

 1 الدم هلاقام ف الخ ىلا صالارب هيةكنوعبتيف مت اوم .زهئاف مهعادعأ ملي ًاراذافا هزهمنا مهونياعاذا

 | كو نبا ى أ ؟نيهّللادبعل ذا فال ةثالثن وكر ممثلا ناكوافل |نيهاسملا ركسعناكو ناعجلا قلااماف

 ّ هاوقف هباص أن مةثامعبسوحنلسوهيلعتلا ىلهتلا لوسز عم قب وناةفانملا ن..هباغصأ نم هن الدم

 ع ةعتاءذه نوكأ نى اوعمط نيكرمشملا م انو زنا ىاراق نيكل او 0

 ةعفوكم ١



 (مهرودص قامو ) نيماسمال .وذغب هب ملعيأم مهتسلا نه تافش نا مهسفن امهطبض عمن وكلابال ومال( مهعاوفأ ن.ماضغبأاتديدق)
 ماك نا)هنادعأةاداعم وهللاءاراو اةالاومو نيدلا ف صالخالا ب وجو ىلعةلادلا( تاي آلا ماندي دق ) ادام ( ريك )م! ضغبلا نم

 مهنوبحت) باتكلا لأ قفانمتالاو.ىفنؤطاخلاءالوأ مت ىأهربخءالوأوأ بم متًوهيبنتللا» (ءالوأمتأه) مل نيبا(نولقعت ب ٠
 مهن ويح هتلصلودو.ءالواوءاضغنلا (59) لعهال مم. نولذب ثيح مهنالاومىفمهئطخل نايب )جك ويحالو

 نونمؤتو) فى داولاو 0 ا
 لاحال (هلك باتكلاب

 أ وبحال نماوءاصتاو

 مكنالاملا وم وحال قل

 مهوهلك مهمتك نونمؤت
 اف م<نوضغبي كلذ عم
 5 ونمؤيال مه وم وبحكلاب

 نحب وت هيفو مسباتنك نمئشب
 باص ا مهلطإب ىف مهمال د, دش

 باكلا ل يق 0 قوكنم

 اولافكوقلاذاد) سذجال
 ة-ملك اورهظأ (انمآ

 (اولخاذاو) د_يحوتلا

 ضعبب مهضءبالخوأ موقراق

 نملمانالا ميلعا اوضع)

 ظاتغلا صوب ( ظيغلا

 لمانالا ضعب مدانلاو

 همك مزهاوفأ نم واد_ءلاترهظىأ( مههاوفأ نمءاضغبلات دب دق) ةقشااتنعلاو كالطاورمشلاو

 ةوادعلا نم ىنعإ( مهرودص ىئخت امو ) نيم وملارارسسأ ىلع نيكرشملا عالطا وه ليقو نيمالا نيد ةعيقولاو

 ىفص ال الا ب وجو ىلءةلادلا ىنعإ (تابالا كلاب دقإ) هن وروظ ام مظعأ ىأ ( رك 0 ظ.غلاو

 هلوق 0 هب نولفءتتف كل نيبام ىنعي (نولقعت منك نا) نب رفاكلا ةاداعمو ني_:مؤملاةالاوم نم نيدلا

 مهن ومن هل اوقىمهيلا اراشملل مسا (ءال اوأ) روكذلا نم نيبطاخملل ةباناك مت او هيبذتالاه( مت ه) ىلاعت

 مسه و مكسنبب ىلا بابسالل مهتنطابم نعوك-ةيهن نذل دوهيلاءالؤه نوبحت نونمؤملاا أ مك !ىنعملاو

 ىف ةفااخلا نممهنيب ومكنيالد وهيلاىن-عي (مكنوبحالو) فاخلاوةرهاسملاو عاضرلاو ةبارقلان م

 رفكلا مك! نودي رمال كن وبحالوءايشالاريخوهو مال_سالا مط نود رت ىنعب مهن وبحن ليقو نردلا

 نوماعتال متن اوناعالان ماو رهظأ المهن : وحن نوقفانلا مهلسيق ودبالا كالده_.ؤنالءايشالاريشوهو

 مرارسأ م..هيلا اوشفت ناب كلذو مهوبحت لسيقو مه واقف تاثرفكحلا ناله نوبحالو مم واق ام
 1 ذاعاو نوئمؤيال مهو عل (هاكباتكلا,نونمؤتو) مكعم كلذ ل: نولعفبال ىأك_:وبحتالو

 8 |ىنعملاو سانلا ىدي. أ مهردلار شلك مطوقك سنولا ىلاهب بهذهنالعجلاهبدارملاو د>اولا ظفاب باكلا

 قمهفصو نيذلا ناىنعي (انما اولاقكوقلاذاو) مباتك نم ئشب نو:مؤيالمكو اهاكستكتابنونمؤت

 نيقفانملا ةفدهذهووكةيدصتك انقدصو <ناعاك ا اولاق نيئمؤملا اوقااذا تافصااهذهمةنآلا هذه

 هذا". جايا
 ا نورااملنينمؤملا ىلع ظدغلاةدشوةوادعلا اورهظأ ضعب مهضعب الخاذا هنأىت هاو عيصالا فرط ىهو

 للق) ماهبالاو نانبلاو ا 0 ظيغلاة دش نعةرابع لمانالا ضءو مهمب تاذ حالصو مهتماكعامجاو مهفالثثا نم
 ع -ظدفقت 5 3 : 1 2 ع : 2 : اعد (ك 1 دادزي نأ مهبلعءاعد اذه ( مظيغب اوتوم لق ) بضغااو ظيغلا نمد د, ضعلا ياك ضع كانع نكي ناو
 0 5 ٍ ىنعملاو ىزخلاو لذلا نم كالذ ىفمطاموهله اةزعو مالسالاةوق نم نورياملكلذو هنأ وك لهم ىتح مهظيغ

 ذآ كلانا كل ١ ىى اودلاو تدل هعاهلا رطاو 1 ىقعي ( رود َ مج هللا ن ( ميغ ال اوقب ب - 1 1 | دلا تلعلا 7 ايلا طأ ماع 4 ةملا تاك اعدل | 3 3 ا ١ ١ مهظيغ كلاعتإلب نابمهياع 5

 مهظيغيامةداب ز ظيغلاةداب ب
 ١ ىلا ءدهنا ىب_عااو روددلا تاوذبامنع ىنكهيلاةمستنم اه'1ىفةلاحاهنوك-| ىهوه.ؤةدوجوملا فراودلاو

 ١ هناواولخاذا اظيغ ل.ءانالا ضع نمهنو رسام مياعمتا مهرب_تافرطاوالا نمكب واق فلصحام لكبولاع
 نونمؤملااهمأكبصتىأ (مكسسعنا) لجوزع وق موم واق فهنورمسياموهو هنم ىنخ اوهام مياع

 هباصاىأ بعتو بص: هسم لا ةياكهيبشتلا لبس ىلعهلاسام عود ىلا لصإام لكىمس مثديلاب سملا لك

 ىسانلا عباتت وم-خنمةمينغكت اصاو ودع ىلع ؟روهظ ل __مايندلا مقانمانه ةنسحلابدارملا (ةنسح)

 هلهأزعو مالسالاةوق نم

 لذلا نم كلذ ىفم-طامو

 تاذب ملعهللانا) ىزلاو

 ود. دقام عنا 8 ودصلا 0 4 8 80 . . 2 5 ٠

 قيجا نيم ناح ةيكنوردغوأ كني هي فال_ةخاوأ مودع ةباصاوأ كلة رس قافخا نمةءاسم ىأ (ةئيس 1 ةنلا 0 5 ميصتناو) ىنسملا دضءوسلاو مهمغتو مهنزحنىأ(مهؤست) م _ثياعم فبصخو مد ىف لوخدللا

 _يقو مهاذ | ىلع ىنعي (اوربصتناو) هوركملا كلذ نمكباصأ اهب ىأ(!هاو-ر شي مبيصي ةوركمو يتب نوكاموءادغلاد || 00 ١ ا :
 .ٍ 3 1 0 نال

 و رك قص
 ضعبب مهضعب واخ

 مرد هنورستاخ خو هانم ملعهللا نا مطلق راواخ اذا ظيغ لمانالا مهضع نم هنورسسا-#مهربخأ ىألوقملاةلج ف لخادوهو

 ىلع كايا ىعالطا نمت الو د_ناي كلذ مطلق ى أ لوقملا نع جراخوأ هيلع خي رارسأ نمأي-_ثنا او.ظتالفرو دصا|تارمضم
 مهنزحن( مهؤ#ت)ةرصنو ةمينغو بصخو ءاخر (ةنس> سس نا ) مهرودص ىو رمضأ امودو كلذ نم ىن اوهام لعأ قاف ن ورسام

 مهؤست ةنسح كبصت نا ىل«تهلوق ىلا ىرثالأ | دحاو ىنعملا ناكف ةبادالا نمراعتسم سملاوانرك ذامدادضا(ةيسكبص:ناوا باص
 موتدا دع ىلع (اوربصت ناو هتباصإب(اهباوحر شي زر ةبيصمكبصتناو مث -



 كلهم لثك (ع ر لنك ).هرفك

 ىكر سابع نبا نع دب دش

 ريخوأ دّتيموهوامممعهللا ١

 ع
 موث ثرح تباصأ) لم
 رفكلااب (مهغ.أ اوماظ

 ىلعتب وقع (هتكلهاف)
 (هللامهماظامو) مهرفك

 نكلو) مهثرح كالهاب

 باكتراب( ن وماظي مهسفنأ

 وأةبوقعلا هباوةحتساام

 نيقفانملل ربمذلا ن دوك

 نابهتنا م-هماظامو ىأ

 مهنكلو مهتاقفن ل قيل

 اونا ثيح مهسفنأ اوهاظ

 ايهنلزنو لو.قللةقتال اهم

 نيقفاملاةاقاص» نعنيئمؤلل

 اودختالاو:مآ ن يذلااهيأإي)
 «لجرلا ةناطب (ةناطب
 هيفصوهتصيصخ هةحيلوو

 لاقياكبوثلا ةناطبب هيش

 ثيدحلاىفوىراعش نالف

 راثد سانلاوراعراضنالا

 نودنم ( كنود نم 53

 نوه مهو فج ءانبأ

 ةناطب ىأ ةناطيلةقدوهو

 ةزواحح حنود نم ةنئاك

 اوناع دولا عل
 ةناطبل ةفص بصنلا عضوم ىف

 داسف ىف نورصقب.الىنعد

 مالا ىنالأ لاقي مسند

 لايخلاو هيفرصق اذاولأي
 الابخ بصتتاو داسفلا

 فذح ىلعو أ يبعلا ىلع
 اودو) مكلايخىفىأف

 اف مكتنعىأ ( متنعام
 ررضذلا دشأ مم ايند رمد فعورضإنا 1 ء؟ى !ةقشلاو ررقلاة هش تنعلاو هب ردصم

 )95( رب( رصاويف)ع ر كالها لكن وةغنيام كالهالثمو ثرخاوهد عر

 ى1ل لا مهقافن نال كلذو ىلاعتهلناهحو ىقفنءا دب ريال ىذلاىئارملاةةفن دار اءقوامن دلا ف مهجاقدصو

 نعالضف ل--1!ق-ىفةرخآلا ىرئأدل قبولا يندلا مفانل ناكنافةوخآلا عفانلو ,أايندإا عفانمل نوكينأ
 عيل طبخ رفكلانافارفك ناك نافربلاامعأ لمعي وقد: ن ك ةرخآلاعفانل 1ناكناورفاكلا

 ىل اءتهنيا هجو قفن أ عدي ربالىذلا 8 1[ كلذ :كوةرخالا ل جالاين دلا ف قف:أ اا عفتني الر ,لالامعأ ا

 ناهجوهيف ( رصاوفع رلثك )ها اءتلاقف ال_ةمقافن :الا كال ذل برم مثةرخأل ىف هتقفنب عفتتيال هاف

 ىدسلاوةداتؤو سامع نءالاقدب ودب دكلادربلا ارصلا!نأةغللال هاو نب 0 الوقو»و اكدر

 ىرابنالانب!لاقدبو سابع نبا نعةباور وهو لتقتىلاةراحلا مومسااوهرصل 'نأىناثلاهجولاودب ز نباو
 رحوأ ةكلهم ىهفدرباهبف ناكءاوس اهنال لصاح ه:ءدوصقملاو حيد هيبشنلاف نيهجولا ىلعوةغالا لهأ ند

 ىنعيإ (مهسفنأ اوماظ) موق عرزىأ ( موةثرزح) رصاهيفىتااجيرلا ىنعي ( تباصأ) ضي اة كلهم ىهف

 تاقفن لثمةبآلا ىنجمو عرزلايرلات -. ؟لهاف ىنعي (يكدمتز هيف هللا قح عن مو ىصاعملاو رفكسلاب

 هباصصأهب عفتني لق هتقرحافران :وأهتك اهافةدراع ردهجاطأ عرز لثك اهلا ةجاحلا تقو اهباهذ ىف رافكلا

 ههيشتفيكف حمرلاب كله ىدلا ثرلايهن عافنت الا مدس عوهباوت لاطب اواو ةفن ان يمنا ركرعلا تكناق

 نيتلجلا نم دوصقا اوهام نيب ةبماشملاهيف تاصحاموهو بكرملاهيشتلا نموهتلق ثرحال ةكلهألا ع رلاب

 نيبةهماشملاهيف تاصحامهيددتلا نمو لاك ثالالازا ذه ىل_ءف نيت:ا+-|ءازج أ نيد ةهماشملا لصحت ل ناو

 اهدحأن اهجوهيفف مسقلا| ذه نهلثملا اذهانلعج نافاهنمة داو لكءازجا نيب ونيتلا نم دوصقملا

 نوقفنيام لثمىتاثلاهجولا ثر حال ةكلهملا عرلا لاك نوةفنيام كالها فرفكسا!لئمري دقه انوكينا

 ىندالو ةيلكااب بهذي ئىثب نوقف ::امهياشتوهلثملا ذهبرمذ نءدودقملاوث رح اوهو حي رلا كلهم لثك

 اوصعمهناىنعي (نوءهاظي مهسفنأ ن كلو ) مهتاففن لبق ناب ىنعي ( هللا مهماظامو) ىلاعتهلوقو عش هنم
 ةقحت سم ىيتاقفنباو نأ ثيحمه-فنأ اوماظليقوممت * دس كاهأ اومهتاقفن لطباف هباقعاوقصساف هللا

 نيهان ملاجرناكسابعنءالاقةبآلا (ةناطباو ذتتالاونمانيذلااهبأي) لجوزعهلوق ف لوبقلل
 ةيالاهنهلجوزءهنن|لزئاف عاضرلاوراوجلاوفاحلاوةقاد_دلاوةبارقلا نءم منيب ال دوهبلا نواصاوب
 دويبلارك ذاويف ةمدقتملاتايالا نالوق | اذهةكد ىلعل دب ومهيلعة.تفاا| فوخ مهتذطابم نع مهاهنف

 رارسالا مهباا نوشفي ونيقفانملا نوفاصي نينمؤملا نمموق ناكل يقوكلذك ةب آلهة هنوكتف

 هلوققي ًآلادنهق ايس فرك ذهنلا نالوقلا اذهةحو كلذ نعهللا مهاهنف ةيفخلالاوحالا ىلع مهنوعلطي و
 دارا ليقو دوهيااةفصال نيقفانلاةقدهذهو ظيغأا نملمأنالا كيلعا اوذع اواخاذاوانمآ اولاقوقااذاو

 نمةناطب اوذخشتال لاق ىلاعتهنلا نالةب آلا ىنعملوقلا !ذ_هةصص ىلع ل دب ورافكسلا فانصأ عيجه ذم
 ةصاخ ةناطبلاورافكسلا عب ج نءايهن كلذ ن وكيف نينمّؤملا نود نمةن طباو دج نانينمؤملا عنف متود

 ىراعش نالف لاقي وهةصصتخا|داانالؤ تبل مطوقةلالدب بوثلا ةناطن نم هقاقثاوهرس ىلءعلطملا لجرلا

 ىمسبرقلادب رع ناسنالاهدحىذلا نال صاحلاوةناطيلا كل ذكو دس + | ىليئذلا اراعدلاو ىراثدو

 ريدقتلاوةدئازةلص نمليق (مكدنود ن» 0 يي معلط ود سعأ نإ طقس هن ال ةناطإ

 ءايلوأ اوذختتالىنعماو ممله نود نم ةناطب او ذخشتالىأ نيدتال نم ليقو منودةناطباوذختت 2

 (الا بخ مكنولأبال) ىلاعت لاف مهتنطابم نع ىهنلاةلعىلاهتوهناحبس نيب مثك:لم لهأربغ نمءايفدأالو
 ررضلاوداسفلالابخلا ل صن اللاب اوهوداسغلاورسشلا ه<_:روبايفمهددهج نوكرتبالو نو رصقيال ىنعي

 رضلا ن..مكيلع قشياموهو نع نودوب ىأ( متنعاماودو) لق. !ناصقن هر ويف ناسنالا حلي ىذلا

 رشلاو
 هلوقك ةناطب مهذاختا نع ىهنل ل يلعتلا هجو ىلعم:ًاّ سمو هو هغلبأو



 عرشلا تايه: مو رفكلا نع )رز كلا نعن وهني دز ربلا باوبأ ارباسو نامالاب (فورءملاب نو ىمأب ورخآلا مويلاوهللاب نوئمؤب)

 هياعىسع نب د ىلعاوناكم مورلا نمةناميوةشيحلا نم نيثالثو نيناو برعلا ن منا اريرهأن مالحر

 ةرارز نب دعسأ مهمراصنالا نمرفن ةدعناكودب اونمآو مس وهيلعهللا لصد م>عاوقدصومال_اوةالضاا

 نمنول_تغي ني دحوممال_سالا ل .ةاوناك سنأنبةمرد سدقوبأو ةم_سه نبد#ورورعم ن.ءاربلاو

 اونم فل سوهي .اعهللا ىلصى ءنلاب لجو ز عفتلا مه ءاج ىت> ةيقينحل |عئارش نماوفرعا عنوموقي وةبانحلا

 نالكلذو ( رخآلامويلاو نا نو: هؤي) لاقفدوهملاف تناك 00 ا

 مزاتسي هللا,ن اميالانا ليقو نونمؤملا«ةصيامريغب رخآلامويلا نوفصي و كرسثهيفباتكللا لهأ ن اما
 رخآلامو.لابناميالاو ضعبب نورفكيو ءايبنالا ضعبب نونمؤي دوهيلاووإ_هرو هلايبن أ عيمجت ناكالا

 رخآلا مويلاو هللا صلال نامالا ل_م< لذاهنمنوز رتحال دوربلاو ىصاعملا لعف نمرذحلا ماكل

 نو سعأي ل يقواضعب مهذب دووم نها دب كنينه | د٠ ءريغىنعي( ركنملان ءنوونو ف ورءملابنو ىمأ و)

 كرشلا نعىنعي ركسنم لا نعن ومني رسوب .اعهللا لص دمحم نا.ءال اويىلاعتهللا ديجو تب ىنعي فورملاب

 كلذو توفلا فوخابملا نوردابيىأ (تاريخلا ف نوءراسي د) ملسوهيلعنلا لص دجت ةفص متكك نعو

 ل6 الو نيلقاثتمريغتاريخلا ف نو ءراس,ليقوهنعناوةمريغ هب ماقوهيل !عراس ىمأ ف بغر ن«نا

 مطاوح أت حلص نيذلا نيو اصلا ةاج نم ىأ(نيمحاصلا نه )هباوفصواب نيفوصوماىلاةراشا ( كئلوأو)

 0 نال كلذو ميهيلعهءانثاوقدتساو مهنع ىضرو لجوز ءهللا دنع

 لاو نوماسملا ني اصاابدا رنأ لمت<ليقوتاماقملا لك ًاوتاجردلا ىلعأه للص دقف ناسنالل

 ”ىرذ (ةوئرفكب نلفريخ نماولعفبامو) لجوزءهلوق 0 نيما.ل|ةلج نم مهفصو مدقت نيذلاكئلوأو

 مالس نب هللا دبعل اولاقالدوهملا نا كالذو باتكلال ها ئمؤمك ذ نم بقاع لست ولنا ْ

 هواعفامو ىلعلا تاجر دلاباوزاف مهن ىلا عت هللاربخاف هيف متلخ د ىذلا نيدلا اذهببس ترسخ كل اهباصأو

 هناىلعءاتلاب "ىرقوريخلل ل عاف لكميف لخ ديف مسدملا مومع ب بسلا صودصخ نم عنالوهن مهي زاجب ريخ ن

 نماولع_فتاموةبآلا ىنعمواض أباتكدلالهأوتمؤم هيف لخدب ونينم ملا عيل باطخ .وخو زاك

 0 ل وطنا ور نادال زل نلف ا !نونمؤملا اهعأ اربخ

 ىوقتااو نامالا لهأالاهدنءزوفيال هنا ىلعةلالدو باوثلا لد زجب نيةتللةراشب هيف ( نية لاب ميلع هللاو )

 دب ربسايعنبالاق (ًايشهنلا نع مهدالوأالو ,طاومأ مهنع ىنغت ن ااورفكنبذلانا) لجوزعهلوق ُُة

 لسوه.اعهللا ىبصةللالوسرةاداعمىفلاو» .الاليصخ ىلااولامدوهمااءاسؤر نا كلذو ريض! اوةظو 5

 ل ِيقو مطاومأ مهنءىنغت نا لجو زعهللالاقف ٍلاوءالاوةساي رلا ليصحتهنا داعب مهدوصقم ناك اسمئاو

 ردبىوب ىفاريثك الام نايفسوبأ قفن أو لاومالاب راختفالاٌريثكن اكل هجابأن اف ش. رق قرسشم ف تاز

 بجوف صيصختشلا بجوب ليلدالو ماع ظفالا نالرافكلا عيج ىف ةماعةبآلا نا ليقو نإكرسملا ىلعدحأو
 اهماودةفاواةب دفلابمطاومأ ,هنع مف دن ىأ ىنغت نلاو رفك نيذلا ناةبآلا ىنعمو همو.ع ىلع ظفللاءارجا
 ةراته_سفن ٠ نعمفديناسنالانالرك ذلبدالوالاولاومالا صخا او رصنلاب مهدالوأالوهللا باذع نم

 صاخ الوةرآلا ىف كلذ ن٠ ئثهعفن الر فاكلا نا ىلا عت هللا معا دالرالا نالت ولاملابءادقلاب

 هلوق هم اهنوقرافبالواهنمنوجرخيال (نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأو )هلوةوهو هللا ب اذ ع نمهل

 ةاداعمىف دحأور درب هباحص او نايفس ىل أ ةقفن دا ارآليق ا وقفنياملثم) لجوزع

 رافكلا ميج تاقفن دارأ لوقو مهئاسؤ رو مهتاماع ىلع دوهبلاةقفن دار ليقول سوةيلعهللا ىلصةللالوسر

 نولاتة اقهم اىأةمال ناتفص ذرلا ل- < ىف (؟ 9 ١ زنونمؤي ونوات , هلوقو توفلاةيش+اهيلانوردابس (تاريخلاف ْن وعراس دور

 صا اصح مهفصوو نونمؤم

 ةوالث نمدوويلا ف تناكام

 نبدجاس ليللاب هللا تانآ

 نال هللاب ناميالا نمو
 ناعاالكحودب مناع ١

 ارب ز_ ءهن ميك ارثال

 تبتكلا ضعبب مه رذكو

 مويلابناءالا نمو لسرلاو
 فال هنوفدب مالرخألا
 اال

 ال ركنا نع ىرتلاو
 5 نينهاد-م اوناك

 مهنالت اري | ىفةعرادملا

 ريغاهنعنيئطابتماوناك

 قةعراسملاو اهيف نيمغار

 نالهيؤ ةمغرلا طرؤ ربا

 عراس مالا ىف بغر نم

 (كئلوأو) هب ماي_قلاب

 هباوفطوامب نوفودوملا
 0ك (نيحلاصلا نسم)

 ةل-ج نموأ نيماسللا

 تحاد نبذلا ني_لادلا

 مهيضر وهللا دنع مطاوح ]

 نافريخ نم اواعفيامو)
 امهيؤءايلإب ( هررفكي

 ور و بأ و ركل ىباريغفوك

 ىدعو ءاتلاب مهربغ ريخم

 ناو نيلوعفم ىلاهورفك

 ناي دعتيالرف كور ك-ثناك
 رك-ش لوقت دحاويلاالا

 هنمضتةلاهرفكو ةمعنلا

 ليقهناك نامرحلا ىنعم

 اومرحت نلف ىأدومرحن نلف
 (نيقتلاب ميلعهللا او)هءاز زج

 رانا باتا ادور قا ل مهاومأ مهنعىنغت نلاورفكنيدلانا) باوثلا ل زج نيقللةراشب
 عمهتنا ىلا هب نوي رقشساموأ سانلانيب رك ذلا نحو ءانللا# ' ؟ومراكملاوزخافللاف (ايندلا ةايااهذهىف نو ةفنشام لثم نودلاخاهيف



 ممل

 نيمصتعمالاهرب دقت فو ذحمب قاعتمءابلاو لادا ىلع بصنلا لح ىف ( هلأ نءلبحالا)اودجو(اوفق'أ أ)دوهبلا ىلع ىأ (ةلذلا مهيلع)

 لبحو) هللا ن هل < نيكسةموأ

 لي>و هلأ لب < «ماصتعا

 ةمذو هللاةمذىنعي سانلا

 طق مطز عال ىأنيماىلا

 ىهو ةدحاولا هذهالا

 املةمذلاىلا مهؤاحتلا

 اذاب د) ةب زجلا نم هوابق

 (ةنكسملا مهيلع تب رضو)

 فوخ وأ ءاينغأ نو ربقف هللا

 راسلا مايق عم رقسفلا

 نورفك اوناكمهناب كلذ)
 نولتقيبو هللا تايب

 كلذ (ى- ريغب ءايدنالا

 نسمرك ذام ىلا ةراشا

 ة::كي.لاوةلذلا برذ

 كلذ ىأهنلابضغب ءوبلاو

 تاي ابمهرفكب بس نئاك
 ريخلا ءامنالا مهلتقو هلبا

 اوصءامب كلذ)لاق مى ح

 كلذىأ (نودةعياوناكو
 نئاكل تقلا كلذو رفكلا

 هلل مهئايصع ببس
 اوسبل)هدود+ل مهنا دتتعاو

 ل-هأ سيل (ءاوس

 نم) نيوتسمباتكلا
 مالك (باتكلا ل

 اوسيلهلوق نايبل فنأتسم
 نورمأتهلوةعقواكءاوس
 مك:دك هلوقلانامب فورعم اب

 ةعاج (ةمئاقةمأ) ةءأربخ

 كلوق نمل داع ةمم ةمسم

 ىأماقف دوعلا تك

 قااهدح او هناعاس (ليللاءان | )نآرقلا (هللا تانآن واني ) مونماوماسأ نيذلا مهو ماقتسا

 مهيخسو مهلتفةلذلابد رملاوهب ىصتايف ئنلا ىلع برب عم هاكمو ةقصامةلذلات 5 أعد ىنعي ارم هلع

 لاح ىفالالاسلك ىفةلذلا مهملعتب رض ىنعملاوةمذلاودهعلالبجلاو(سانلانم 2 (؟98

 ١ | تيا وبلا قى :رئال كنا مهتاذ ليقوراغصو ةلذاهنال مهباعةب زملا برضةلذلا ليقو مطاومأ ةمينغو

 ليالا) اوفدوصواو دجوايح ىأ (او ةقئامتأ) للا يب كرفس حو رم رألو

 لذبب نينمؤملاىنعي (سانلا نم لم>و) ةلذلا منع لوزتفاوماسي نأ وهوهنلا نم دهعبالاىنعي (هنلا نم

 ةمذوهو سانلا لبحو هللا لبحت مهماصتعالاح ىفالالاوحالا ةماعىفةلذلا مميلع تب رض ىنعملاوةب زجلا

 لذب نمهول_,قاملةءذلا ىلا مهؤاجتلا ىهو ةدحاولاهذهالا يطز عال مه دهعو نيماملا ذود دهعودنلا

 ىنعي (هللا نم ضغباؤابو) فول لاوزو نمالاىلال_دوب ب بسهنالالبح دهعلا ىمسا-او ةب زجلا
 هللا نمبضغىفاوثكمم-منا ىنعملاو ناكملاوهرءاوبلا نمهإاصأ ل يقوهوبجوتساوةللا نم بضغب اوعجر
 ريغةنكسملافنونك اسمهفدإهأ ىلعتيبلا بر ضيا ىنعي (ةنكسملامهبلعتب رضو) هيفاواحو

 ل دي كلذوءانئتسالا نعةنكسملا ج رخ أ ىلاعتهنلا نال كل ذو ةب زجل ىهةنكسملا نسحلا لاقاهن«نيجراخ
 ناوهةذكسملاب دارملال_يقوةب زملا ىهةنكسملا نا ىلع لدفةب زج اوه مميلعقابلاو م هيلع ةيقاباهنا ىلع

 ةنكسملاوةلذلا برض نمرك ذامىلاةراشا (كلذإ) ارسوماينغناك ناورقفلاهسفن نمرهظيىدويلا

 كلذ ق-ريغب ءادنالانولتقي وهللاتاب اننورفك اوناك ( م-مناببس ىأ (مهنابإ) بضغلابءوبلاو

 مهبلزافهدودحل مهيدعتو ل جوزعةئلمهنايصع ببسب مهب لزن ىذلا كلذ ىأ (نودةعياوناكواوصعاع

 دوهملا ارابحأت لاق هباحصأو مالس نب هنلا دبع ل أملس ابعنب!لاق(ًءاوساوسيل) لجو زعدل اوف لزنام |

 هلوق ىفوةبآلا» ذه ىلاعتهئلا لزناف مع مابا نيداوكر تام كال ذالولوانر دانا مارك حربا ا

 منوه ذ قيس باتكلا له نأ يملا ومسيلع قويا ”مالكه ناهد نالوقءاوس اوسل

 ةماقلا لسو هيلعهنلا ىلص د ةمأودوهيلا ىوةسيالهانعم ل يقوءاوسا وسي نوةسافلا هرثك أ اونو: موملا

 هلوقد © «يلعفقوبالو.د_هبامب قلعتمءاوساو سل هلوق نا ىناشلا ل هقلاو قم ىلع ةتباثلاهنلا هاب

 ةمأمهنموةُءاق ةمأ باتكسلا لهأ نمءاوساوسلرب دقتلاورامضاوراصتخ] هيف (ةةقةمأ باتكتلا لهأ نم)

  نابرعلا به ذم ىلعإذهو نقي رفلادح ارك ذيءافتك !ىرخالا ةمالارك ذ كرتؤ ةم اقرب_غةمومذم

 بؤ ؤذوب أ لاقرخ الارك ذ نءىنغي نب ضلادحأرك ذ

 اهءالطدشرأ ىردأالف عيط٠ « اطؤ سما ىناباقلا اهباا قاعد

 ةمومذلاةمالارامضا ىلا جاحال جاجزلالاقوزخآلانودنيد_ثرلا دحأرك ذب ىئتك اف ربغمأدارأ

 مهنم نأهللا ملعاف قحر يغب ءايبنالا نول دقي وهللاتاي ابن ورفكي اوناكدل اوقب باتكلا لهأرك ذ ىرج دة هنال
 مثةقاشلاورفكلاو هو مهنءرثك الا لعفرك ذبأدتباا ناوةماقريغةمأو لوقن نأىلاانب ةجاحالف ةم«اقةمأ
 ةيدهم ىأ: اقتسام عنبالاق ةماق ةمأ ب اكسل لهأ نمءاوساوسيل لاققف مهلعف ىفمطانر امم ناك ءرك ذ
 هدودحو لجوزعةلا باك ىلعةمت اق ليةوةلداعى أ« اق ليقودوكرتب لودوعيض» ل ىلاعت هللا ىمأ ىلع ما
 مهو هتأعاس ىنعي (ليللاءان 1 )لجوزعهللاباتكنؤرقيىأ (هللات انآ نولتي) ةالصلا ىف ةماقليةو
 دحع م !ةالص ىه ل ءقودوح.لا ىف نوك-:الةوالتلا نالذالصلا نعدو> لاب ربع نوصي ينعي (نودحسي

 0 ا لمتة<ليقواهنولك.الدوهملا نال ءاشعلاةالص ىه ليقو ليالإب

 نيعب رأدب ريةماقةمأ باتكلا لهأ نمءاوساو لى اهةهلوق فءاطعلاقوادوجس عوشملا ىمست برعلا

1 

 الدب مه دحبم نعءربع ليقواهنواصي ال انكلا لهأ نالءاشعلا ةالصدب ريليق نواصي (نودحس مهو ىجنك قاوأو: ةكوناوأى 5

 دوجسلا عم ليللا تاءاس يف نآرقلا



 مهوسكي و سانلا مان م ركدي زلوقناك ةمأريخ مهو كدب نيب فت اتسم ممالك ( نو رمأت) تجرخاب قلعتي مالالا( سانالإ) ترهظأ(تجرأ)

 مهن وةابق | ىف عفشي نم مهنمو سانلا نم مامفلا ىف مشب نم ىتمأ نم لسوهيلعهللا ىلدهللالوسرلاقلاق

 يلد هلال وسر لاق لاق دعس نب لهس نع ( خا) ىذمرتلاهجرخأ دحاوال عفش» نم مهموةبصعلل معشب نم

 ضعبب مهضعب ذآ نيكساتم نيطامسفا أ ةئامعبسوأافلأ نوعبس ىتءأ نمةنحلا ناديا )_سوهيلعةللا
 هللالوسر تءمسلاقةماماىبأ نءديلاة|_هلرمقلاةروص ىلءمههوجو ةنولا مهرخلاو ,طوأل_خدب ىت-

 لكمموباذءالو مهياعباسح الاغا نوعبسةنملا ىتمأ نءلخد. نأ ىب رىندعولوقي لسو هيل عهدا ىلص
 نب رمي نءىلعتلادانسإبى :وغِبلا ىورو ىذمرتلاهجرخأ ىل رتايث- ن.تايثحثالثوافلأ نوعيسفلا

 ىلع تهرحواهاخ دأ ىتح مهاكءايدن الا ىلع تمرح ة نجلا نالاق إ_سوهيلع هللا لصةللال وسر نع باطخلا

 عيج ىف ساذلل ةجر خلا ممالاريخ متنك هانعم (سانلل جرخأ) ىلاعت هلوقو ُُه 0 اهلخ دن ىت> مالا

 (ا) تجرخأ ةمأريخ سانال متن كم انعم ليقو تفر عو تزب# ىتح سانلا ترهظأ تجرخأ ىنءموراصعالا
 مهقانعأ ىف لسالسلا ىف مهبنوتان سانا سانلاري_2 لاق سان تجرأ ةمأريخ متننك لاقةرب ره ىأ نع

 ريخ ةمأسانلل ج رخأ امءانعم ليقو سانالةمأريخ متتكر يدقتلا اوةلص تجرخ أل يقو مالسالا ىفاواخي دن ىتح

 دوصقملاو فن أتسم مالك ابله ( ركسملا نع نوهنتو فور عملا, نو مأت) لسو هيلع هتلا لص دن ةمأ نم
 مهملاصع موق, ومهوسكحي وسانلا مطب ميرك ديزل اوقتاك ةءأريخ مهنوكوةب ربخا كلت ةلع ناب هنم

 كرشلا نعمه ووتوةنلاالاهللالل اوقب سانلا نو أت ىنعملاو كرشااوهركناود_رحوتلاوه فورعملاو

 فورءملاب مالا هد_ة0تاقناف ةدابعااود_يحوتلاهنوداو هللا نوقد-_كوىأ (هللانونمؤتو)

 تاعاطلا لك ىلءامد_ةمن ركب نأ مزا,نامالانا عم هرك دلا ىف هللا نا. ءالا ىلع ركنا نعىيمنااو

 سمالإبةي_مالسالا ةمالاهذهتلضفامناوةنمؤملاممالا ميج هيف كرت_ثي سمأ هللا ناعالا تلق تادابغلاو
 فورعملاب مالاوهةب ريا !ه ذهىفرثؤ ملا ناككال ذ.كناك اذاومالار اس ىلعركسملا نءىهنااو فورعملاب
 تاعاطلا نم ئثرمعي ل ناعالا دج وبلا هنال كل !ذهىف طر وهف هنلابناممالاامأ ور كس ملا نعىبهنلاو
 ببسأ!'كهلفركسءللا نع نيهان فورءملاب نب سمن, هنوكوهةمالاهذطةب ربا هذطبجوملان'تدئفالوبقم

 لهأ نماواو) ىلاءتهلوقو و ناميالارك ذىلعركسنملا نعىهنلاو فورءملاب ىمالارك ذ دقت نسح

 (مطاريخ ناكل ) هبءاج ىذلا نيدلاب و لسوهيلعهللا ىلص دمحم ىراصنلاو دوويلا نمآولو ىنعي (باتكتلا
 اونءآمهنأ ولو ماوعلا عابتتساوةساب رلاب> كلذ ىلع مهلا ناو ةينارصنلاو ةيدوويلا نم هيلع مهامم ىنعي

 باتكلا لدأ نم ىنعي م ةنطالوخدوهرد رخآلاف ميظعلاباوثلاو ايندلا ىف ةساي رلامط تلص+ل

 نماوماس نيذلاهباحص اوىثاحنل اودوهلا نماوماسأ نيذلا هباععأ أومالس نب هطلا دبع ىنعي(ن وشم وللا)

 ءالٌؤهو هل دىالدعنروك, دقرءاك-!|نالدق ةرفكلافن ود رهملاىأ(ن وقسافلامهرثك 1 و) ىراصنلا

 اودعدوملاءاسؤرناةبآلاهذهلوزن بس( ىذأالا ءورمغب نل)لجوزعهلوق ف نوةسافمهرفكعم

 ىنعي ىذأالا عورضي نا ىلاعتندا لزناف مهمالسال .هوذ اف هباحصأ او مالس نبةئلا دبع ل ثم مهنم نمآ نمل
 ةهيشءاقلاوأديدمتوأ <. دىف مهنعط نمناسالاب ىن-هيىذأالا دوييلاءالؤه نونمؤملااهبأ كرسضي نا
 نيلو ذ نيمزهنمىنعب( رابدالاكولوب مك وائاقيناو) مغلاو ىذالا بج .وب كالذ لكو بولقلا ف كيكشتو
 باتكلا لهأ نمملسأ نلت يدثت هيفو مهملعنورصنتلب ميلعرصنلا ط نوكي الىنعي (نورصننالم)

 ىذالا اوز وان أن ورد_ةيالمهناىلاعتهنلا مهماعاف .منوخح وب ومهنوددهم ولوقلابمهنوذؤياوناكم مال

 ع رض) ىلا هتلاقفلذلا اونالذ+خ امهتبقاعنا اومونم ماقتنالاو ةبلغلا مه دعو مثررضلا نمهريغىلا لوقلاب

 ًامالكلاريدقتواولتاقي ملوأاولناق مهرصن الهلا نانذؤيافنؤتساافاو(لوا - (نزاخ) - #1)

 لكو رفكلا نع ( ركسنلا نعنوم:وإ (؟46) لوسرلاةءاطو نامالاب (فورعملاب) هيف مركسلاهجو سايلالاو ماعطالابت نيب

 (ةهلابنونمؤتد) روان<# ْ

 هب ناعالا ىلع نومودنو

 بيترتلا ىض:ةثالوا اولا نالوأ

 (باتككلا لهأ نماولو)

 ناكسا) مالا هيلع دمدعع

 نامعالا ناكل (مطاريخ

 امنا مهمالهيف هام طاربخ
 مالسالا نيد نعمهني داورث ١

 اوما ها رإ ا
 ناكل اونا ولو ماوعلا

 عارتالاوةساب رلا نم مطاربخ

 زوفلاعءايندلا ظوظحو

 هبناعالا ىلءاودعو اع

 ني: صصرجالا ءاتبا نم

 هتلادتمت (نوبوولا جم

 هبادءص او مال__,س نبأ

 (نوةسافلامهرثك ادإ

 نا) رفكتلا ف نؤدرمتملا
 ارا اريضالا (ىذأالا كو رسب

 ىدا' ىلك - ءلر ددعم

 نيدلا ف نءطنم لوقي
 ناو كلذوحنوأدبدمتوأ

 (رابدالاك ولونه واناقي

 لتقب ةورمض»الو نم زهنم

 (نورمدنيالمث ) رسأوأ

 دحأ نمرمصن مط نكيالم

 تيدشتديف وكنم نوعنعالو

 مسوتال مهتم لسأ نا

 مهخسب وتب مهوذؤراوناك
 رايخاءادت أوهومهدب دهتو

 طرمشلاة | ج ىلع فوطعم

 فوطعمب سيلو ءازملاو
 اقوطعم ناكو لذاك واوب ىلع

 اوركنالم لبقاهيلع

 اومزهن قف واتاقي نامهناكربخ
 تمزلأ (تبرض) رابدالا مهتيلودب رابخالا نم مظعأ مويلع نال ذللا طياف.رارخالا نالةرارملا ىف ىحارتللمثو نو صن مهناكربخأ م
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 روذغهللا ناكوهلوق ليادب ”ىراط عاطقن !ىلعدنالو ضام نامز ىفئشلادوجو نءةرابع ىهو ةصفان

 ؟نابةيضاملا مالا ف نب روكذم منك ل يقوةءأريخهللا ٍلعىف منك ىنعملا نوكي ريدقتلا اذه ىلعف ابحر
 ليقوةمأريخ متت اذ نم منك هانعم لقوة ًاريخ <_:اب نيفوصوم ظوفحملا حوالا ىف متننك ليقوةمأريخ

 5 ايندى متنك ةنجلالوخددنعمط لاقي هناربدقتلاو مههوجو تضيبنيذلااماف لوقا مبانةمأريخ هلوق
 ليقو متتأ ىنغمي متنك ليقو ميقا معالاو ةوجولا ضاين نمهيف متأام متققحتسا اذهلف ةمأريخ
 فالخ هيفف مه نماذه نوبطاخمااماف ةمأري_خ متر ىأ ماك هلوق ىنعفراص ىنعي ناك ن وكي نأ لمتحي

 نثري رج نبا ىورو سو هيلع هنلا ب هنلال اوسر عماو رجاه نيذلا مهةمأريخ متنك هلوق ف سابعنب لاق
 هللا ىل ص هللا لوسر باحصأ نم ةصاخ ىف نكلواناك انكسف متن لاق ىلاعتهنناءاشول لاق باطما نب رمع

 لافور كس لا نعنوومتو فورعملاب نو سمأت سانا تجرأ ةمأريخاوناكمتءنصام لثم عنص نمو سو هيلع
 لجو زءعهتلا يمأ نيذلاةاعدلا ةاورلا مهاوناكدب ىنعي ل_سو هيلع هللا لص هنا لوسر با>صأ مه كاحشلا
 ىنرق سانلاريخ لاق لسو هيل هللا ىصهتلالوسر نأ نيص-ن/ نارمع نع (ق) مهتعاطو مهعابتابنيماسملا
 نودهشياموق مهدعب نا مةثالثوأ نينرقهنرق دعب رك ذأ قرد أالف نار مح لاق مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث

 نوفاحي وةباورىفداز نمسلا مهيفرهظي ونوفوبالونورذن. ونونمتؤبالو نونو ونودهشت سالو
 مهنولي نيذلامثىنرق سانلاريخ لاق لسو هيا عهنلا ىلص هللا لوسر نادوعسم نب ند (ف) نوفلحتسالو

 ىباحص أ ىنعي فرق سانلاريخ هلوق هنداهش هني وهنيع .هدحأ ةداهث مست موقع ىحمم مهنولي نيذلامث
 مهرامعأ ىف نامزلا كلذ لهأهيف نرتقي ىذلانامزلا هن“ اكف نارتقالا نمذ وخام نامز لكل هأنرمتاو

 لاقلاقىردخلادرعسىبأ نع (ى) ةنسةثامليقو نونامت ليقوةنسنوعب رأنرقلاليقو مطاو>أو
 هفيصنالو مهدحأ دم غلب امابهذ دح ل ثم قفن أ |ادح أن أولف ىباحص أ, اوبسنال لسو هيملعفنلا ىبه هللا لوسر

 جاجزلا لاق سو هيلع هللا ىلص دم ةمأ مه ةمأريخ م:كهلوق ىفءاطعةياور ىف سابع نب لاقو فصنلا فيصنلا

 هريظنو ةمالا لكف ماعهنكاو إ_سو هيلع هلا لص هللا لوسر باحصأ عمهيف باط+لاةمأريخ متاك هلوق
 هنكتاو ظفللا بسحب نب رضاحلا عم باطخ كلذ لك ناف صاصقلا م<يلع بتكمايصلا يلع بتك هلوق |

 قلوقي سو هيلعهنلا ىلص ىلا عمس هناه دج نعهيبأ نع مكح نب زهب نعانهها ذك لكلا ق> ىف ماع
 هجرت أى اعت هنلا ىلعاهمرك و اهريخ متنا. أن يعبس نوم مت أل اق سانلل تجرخأ ةمأر يخ متنك ى اعتهلوق

 ةءاجلامه لسوهياعةنلا لهدم ةمأ او ئذلا ىلعةعمتجاةعامجلاةمالا لصأو نسح ثري د>حلاقو ىذمرتلا

 ىلص هللا ل وسر لاق لاقةرب رهىبأ نع( خ ) لسو هيلعهللا ىلص دمحمب ولجوزءهللابناعالاب نوفوصوملا

 دقف ناصع نموةنجلا لخد ىنعاطأ ن.لاقىبأ» نمواولاق ىبأ نمالا نجلا نواخ دي ىتمأ لك لسو هيلعقنلا
 وهيلعهللا ىلص دمت ةمألاقوأىت.أ مجال هنلا نا لاق )سو هيل ءهتلا ىبص نهال وسر نارمح نب نعىلأ
 ىلصةهنلالوسر لاق لاق ىسوم ىبأ نع ىذمرتلا هجرت رانلا فذشذش نمو ةعابجلا ىلع هللا د, و ةلالض ىلع

 لتقلاولزالزلاو نقفلا ايندلا فهما ذ_ءةرخالا ف بان عاهياع سيل ةءو- ىمةمأىتمأ نا ل-سوهيلعهنلا

 هلوأ ماري هر ىردبالر طملا لثك ىتءأ لثم لسو هيلع ندا ىلص هللا لوس رلاقلاق سن أن ءدوادوبأ هجرخأ
 فصةئامو نورشعةنجلا لهأ لاق إسو هيلعةنلا ىل_ههللالوسر نا ةرب رهىبأنعهلو ىذمرتلاهجرخأ
 ظ باب ]سوهلعهللا ىبهةنلال وسر لاق لاقرمج نب نءهلوممالا رثاس نه نوعب رأوةمالا هذه نماونم نونا“

 داكن ىتح هيلع نوطغ اضتي مهنا مئاثالث دلا ع رسملا بك ارلاةريسسمهضرعةنجاهنم نولخ دب ىذلا ىتمأ

 ركب ىبأن بدلا لاقوهفرعي لف ثب دحلا اذه ن ءىراخبلا ىنعي ادم ت لأس ىذمرتلالاق لوزن مهبك انم
 ىردخلا ديعس ىفأ نع تاوبالار ئاس ف سانلاءاكر مش مهو ثيدحلا ىفهريغداز ثلا دبع نب لاس نءريك انم

 لاق



 مال

 لد نملاةدعسلوقاف هياورىفداز كدب اون دأب ىردنال ىلا ةرف ىناص أ ىلا أبر ىأ ناوق الف قود

 لاقو !ىباوك اندم طهر ةمايقلاموب ىلعدرب لاق سو« لع هلنا ىل -هللالوسرناةرب رهىبأنءع(ق) ىدعي

 نع (م) ةي ورا مهو مهلتقو بلاط ىبأ نإ ىلع ىلعاوجرخ نيذلا ج راوخلا مهليقو ىرقهقلا .هرابدأ

 تعمس ىلا سائل اهم !ىلعلاةف ج راوخلاىلا او راسا ىلع عماوناكن يذلا شيلا ىف ناك هنا بهو نب دب 0

 الوئشب ممتءارقىلامك_:ءارق سيل نآرقلا نؤرقي ىتمأ نم موق ج رخل وقي لو هياعقللا ىلهةللالوسر

 00 ميرا رخو ظدنارو 20 هلا نؤرقب ئشب مهءايصىلا جمايصالو ئشب ممتالصصلا منالص

 هللا ل وسر تءوس نه فينح نب لهسا تاق لاقور مي نب ريشا نء(ق) ةمايقلا موب هللا دنع مهلتق نالارحا

 نؤرةي موق مهنمج رح قارعلا ىلا هديب ىوه اولوق,«تعمس لاق ايش ج راوخلا فلوق لسؤهيلع هللا ىلص

 هذه نمءاوهالاو عدبلا لهأ مه ليقوةيهرلا نم مهسلا قوم مالسالا نم نوةرعمومق رتز واحيال نآرقلا ١

 ةعاجلا نم م:جورخوه مهنتاعادعب مهرفك لوق.لوقلا انهملاق نمو مهوحنو ةيردلاك ةمالأ

 انةقلاعالاباوردابلاق ل_سوءياعهللا لد هللا ل وسر ناةربرهىبانع )0( داقتءالا ىف يتقرافمو 1

 اين دلا نم ضرعب هنب دعيد» ار فاك بصإ وانمؤم ىسي وارفاك ىسع وانهم لجرلاحعبصإ ملاظملا ليلا عطقك

 اهفهلهأ نهج رخيللجرلا ناربزملا لعلوق:ه:عهللاىذربل اطى بأن لع تءمسروعالاث ردا لاقو

 وقد ةبعكلا بروناالا دءباورفكن يذلا م>ىدان مثةبآلا هوجو ضددت موبار ق مترانلاهب يجو سي

 هللا ةنج ىف ىنعي (هللاةحرىفف) لجو ز ءهلل نيعيطملا نانم وما ىند 1 « ,؛هوجو تضيبا نيذل اذ او ) ىلاعت

 هلل |ةج ريال اهنا لخ ديال تاعاطأاب لمع ناودرعلا نا ىلا ةراش!ه.ؤوةجرراداهنالةجرةنحلات يمساعاو

 هللا ةجر ىف .هنا ىنعملا ىرخالاريغىنعم نوْنمةدحا ام لكف نال ةلكر 1 امناليق(ن ودلاخ اهيف ,ه) ىلا عت
 ( ملا كيياءاهولنت ) تمدقتىتاا تايآلاهذهليقو نآر قلا ىنعي (هساتايا كلن ) نودلاخ ةجحرلا ف مهناو

 بادعلا اوقوذف هلوق ىلا مههوجو تّدوسا نيذلامافهلوق ىفةب وقعلارك ذمدقت دق هنالانه رظاارك ذامماو
 هقلخ نما ددأ لظي.الهناو 5 كلا مطاعف أب بسب هيفاوعقواوفاوءقوامنا مهر بخ ا|نورفكس تنك اع

 ناكالذو مظل ىلا هب ةجاحال نال نيملاعللاماظدي ربالهنأ تدارك ذامل (ضرالا قامو تاومسلا ىفامهللو)
 اينةّتسم لجو زعّلاناك الوهريغهب مظيا ع هيفاصقت مكي وأاناطاسوأزعوأالامدا دزياهريغ لظياغاملاظلا

 هدييعامهله ا وهكلما مهبفام عيج ناو ضرالا ىفام: تاومسلا ىفامهل ناربخ أ لاككلا ةفدهلو كلذ نع

 مههتضبق فوه ديبع منال هقلخ نءادحأ لظي نأ ىلاعتو هنادعب_س ههح قنليحم_سكلذك ناك اذاو

 ىزاجتيف ىصاعلاو عئاطلاو رفاكسلاو نمّؤملا قئالملا| ميجريصمهيلاو ىنعي ( رومالاعجرتهللا ىاو) لاق
 هذه لوز بيس )م اناا ( لجوزعهلوق ُُج مهنمادح ألظرالو مهقاةحتساردق ىلع نك

 لءج نيذاعمو بعك ن ىف اودوع_سم نب هللا درعلالاق نيب دوهما| | دوهم نب بهوو فرصلا نب كلامنا ةبالا

 فاتخاوةبآلاهذه هللا لزناف هيلااننو عدت ىذلام<:.د نمريخانني دو كم لضفأ نحن ةفيذح ىلو« ملاسو
 انهناك ليقو:_هاريخ متقلخو مدح وو مث دد ىنعملاو عوقولاو ثودهحلا ىنعع ىه ىل هقف ناك ةلظفاى

 مههوج وتضب !نيذلاامأو)

 هتمعل ىف (هللاةجر ىف

 مداخل باوذثلا ىو

 اهيفمه) لاقف ا
 اهنع نونعظيال (نودلاخ

 (هللا تايآ كالت) نونو عالو

 ديعولاودعولا ىفةدراولا

 (كيلعاد واتت ) كلذ ريغو

 لدعلاو (قحلإب) ةسبتلم
 ءىملاو نسما ءازج نم

 (نيملاءالاماظدي ربةللاامو)

 هدايعوه مظيالن أءاشي ىأ

 وأمرجربغب ا

 وأ مرج باقع ىفد زب

 ن- سم باو نم صني
 ىامو تاومسلا ىفامهللو)

 عجرت هللا ىلاو ضرالا
 نسحلاىزاجيف( رومالا

 هنءاسإب ءىسملاو هناسحاب

 ىل_عوةزجو ىاش عجرت
 دوجو ن-ع ةرابع ناك

 ىل_عضا: نامزاف ئذلا

 هيف ليادالو ماهبالا ليبس
 ىلعالو قراس مدع ىلع

 هلوقدتم 2 :راط عاطقتا

 هناك (ةمأ ريخ منك (

 متنكوأ ةمأر بخ 5 دجو ىف

 ريخح وللا فوأهللالعفف

 لبق مال ايف منذكو أ ةمأ

 ا اريخه-:ابنب ر 0 ذم

 ةنافوموم



 مهءاجامدعب نم) اًضعل ىهضعب

 ىلعقاف:الل ةبجوملا(تانيبلا
3210 2 1 

 انع مسل كئاوأو)
 ا بضنو (ميظع
 نينمؤلاهوجو ىأ(هوجو
 ميظعب وأ مهوهو فراظلاب
 دوستو) اوركح ذاب وأ

 هوجو ىأ (هوسجو

 نءضايبلاو نب رفاكل
 ةماظلا نمداوسلاو روالا

 ثّدو_سا نبذلا اماف)

 مه لاقتفا (مهعونو
 ءافلاىذخ (مترفك )

 هب , ل_علل اعيج لوقلاو

 تجكتلاوزمب وتلل ةزمطاو

 من جاسب) مطاح نم
 دارملانوكيفقاثيملا موب
 لوقوهو رافكلا عيجهب

 مه 1 رهاظلا وهو أ

 مناعا دعبانطاب مترك أ

 باتكلا لهأ وأ ارهاظ

 نامالا د_علميهرفكو

 ىلصةنلالوسرب مهب ذكت
 ” مهفارتعادعب سو هيلعهللا

 اوقوذف) هئيح لبقدب

"5 

 اون وكن الوم ماع دعباور فكفدل !وقدغب أرق مثةياور فواريثكمسهنمىضراب ن:لاقو ىديبذخأمث مهتاميل |
 ةمامأوبأ ى أر لاق بلاغ ىبأ نعىذمرتلا» اورو <نامياد- بمر فك ًاهلوقىلا اوفلتخاواوقرفت ءنيذلاك

 هوأتق ن٠ .ىلتفري ءامسلا ميدأ تحت ىلتفرشران || له أب ذاك ٠# .امأوب ألاقف قشمد جرد ىلعةب وص: ؟هااَسَوأ)

 هياعهللا ل_ههللالوسر نمهتءمس تن أةمامأىبالتاقةب الار ىلاهوجوّدو سنو هوجو ضد موبار قمت

 هفلاقودومك::دحاماعيسدع ىت»تا ص ع رأوأ تايم ثالث وأنين صوآة مالا هعمس أ لول لاق لسو

 لا اواهوفلاخ مثاه واعد تاحشضاولا جيلا نعي (تانييلا مهءاجامد» نم ) ىلاعتدل وقد © نسحاذه

 عجلاو ءةيئعتلا ةياالعباهيشن مدقتلا ف لعفلا نمشيت اتلاةءالعف ذحزاوجل مهنءاج لا قيرلو ىهءاج

 مظعرجز هيفوةرخألا ف مظعب اذ ءاوفلتخاواوقرفتنيذلاءالؤط ىنعي (مظعباذ- ع مط كئلوأو)

 1 ا 0 نعفالغاو قرف نع نينمؤلل

 دعي انين :الا نموهوذفلا عم ناطيشلا ناف ةعاس+لاب هياءف ةنجلا ةحوب< نكس ناهرسس نملاق لس هيلعفثلا

 ارك ذا ىنعي(هوجوذو-توءوجو ضيدن موي) لجوزءالوق ُق دحاولاوه ذفلاواهطسو ةنلا ة-وبح

 لهأهوجوٌدوْدتو ةنسلا ل هأهوجو ضي:ليقونب رفاكلاهوجوّدوسنو نينمؤملاهوجو ضيدت موب

 امهدحأ نالوقاهداوسوهوجولا ضايب فو نيقفانملاهوجودو. ذو نيماهلاهوجو ضيبن ل_قوةعدبلا
 لان نا لاقي لمعت سمزاجاذهو نزلاو غلا نعءةيانكداو كلاورورسلا اوحرفلا نعةبانك ضايبلانا

 ىنعيهنولدب راو ههجودوساهوركم هلان نأوحرفلأورو رسلا نم ىنعيههجو ضيباهب ولطمب رفظوهتيغب
 ضايب اذه ىلعف نزحلا نم ىنعياذو مههجو لظىثنالاب مهد شب اذاو ىاعتةثلا لاق مغااو نزلا نم
 لمعو ريخ نم مد ةامىلعةمايقلادرواذا نمؤملان اكل :واهلمعباهراشبتساواهر ورسسواهقارسثاهوجولا

 هنرانتساوهقارششاو نوالا ضايدب ههجومسو كل ذك ناك اذافهيلعهم_هنوهللا باوثب رشتت_سالساص

 ىلعةمايقلادرواذاملاظلاورفاكلاامأوهلامشوهنيع نعو هدد نيب رونلا ىسو تقرشأو هتفيحص تضيداو

 نوالاداوسب ههجو مسو كل ذك ناك اذافهللا باذعب هماعا متغاو نزحت ايسو لم عبق نم مدسقام

 تاماظلا نم هتج-رةعسو هللا لضفب ذوعن بناج لكن م ةماظلا هب تطاحأو تماظأو هتفيعص تّدوءاوهندوكو

 ارون ىسكي و نءوااهجو ضيديف هجولا ف لمحت ةقيقحاهداوسوهوجولا ضايب ىناثلا لوقلاو ةمايقلا موب
 هوجولا ضايب ىفةمك-هطلاوام هيف ةقيقحداوسلاو ضايبلا ظغانالةماظ ىسكي و رفاكدلاهجو دوسي و

 رفاكلاهجوداوساوراذاوةداعلا لهأ نمهنااوف رعنمؤملاهجو ضايباوأراذ فقوله نااهداوسو
 منك اهباذعلااوقوذؤكناميادعب ترفك أمههوجوتّد وس يذلا ءاف) واقشلا لهأ نمهنا اوفرع
 منامادم م :رغك لاق فيك تق ناذعي رقتلاو خب وتاةزمطاومترفك أمطلاقيف ىأ (نورفكتت |,

 ىبأنعىورف كلذ ءاملعلا فلتخا تلق مهءامبادعب اورفك نيا الؤهيدارملا نفي :مؤماونوك لمهو

 نم لكف لكلا نم اف ىلباولاف كب رب تسل مطلاق نيح قائثيملا ذخأ موب ناميالا هيدارأ لاق هنا بعك نب
 مهتلابناالباوملكت مهنا كلذو نوقفانملا مه نسحلالاقو ناميالادعإ رفكدقفايندلافرفك

 اماف هثعيم لبق مل-وهيلعهللا ىلص دمحم اونمآمهنا كلذو باتكسلا لهأ مهةم ركعلاقو مم ولقب هوركنأو

 نء(قزتد رلا لهأ ,هو هنع للا ىضر قي دصااركبىبأ نمزاودتر ا نيذلا مه ليقو هباورفكوهو رك

 اذاىتس نم لاجر ىلا نءفرياو ضوحلا ىلع مك-طرفانأ مسوهيل ءهئلأ ىلصةللالوسر لاق لاق دوعسم نبأ

 ا ا ل لاا ملا ترعأ

 متت لوسر نا باطلا نب تنعم 1110 را را تداولا ل يدع عودع

 نا



 دروهو مالسالاب(اهنمك دقنافإ) رفكسلا نمهسيلع منك ال مهجران ىفاوعقت نأ ىلع نيفشم مانكو ( رانا نمةرفحاغش ىلع متنكو)

 ةرفحلا ىلا«تفاضال ثن ًاوافشللوأ ("مه) رانا اوأةرفحالريمضااو ىلاعت هنا ال مه سفن أن و ذة ذب نبذلا مه مه دنعف ةلزتعملا ىلع

 اهمالواهفرح ةرفحلاافشو

 ناوف_ث ىنشاذ هافواو
 كلذ لشم (كلذك )

 هللا نيب غيلبلا نايبلا

 نآرقلا ىأ (هنايآ مل

 ) متكو) ةوادعلا دعب ةيالولاو نيدلا ىفاناوخا مالسالاهني دب وهتج-رب مترصف ىنعياناوخا هتمعنب متحبصاف

 نيب وكن سياركبلاافش لثمةرفح فرط ىلع ىنعب ( رانلا نمةرف- افش ىلع) جرزخلاو سوالارشعماي
 رانااف عوقولا نمناميالاب مكصافل ىأ (ًاهنمك ذهاف) مرفك ىلع اوتو نأالا رانلا ىف عوقولا

 ريسخلا ىلا نوعديةمأ كم نكستلو) ىلاءتهلوق 8 (نود تهت كلع هناي مكلتانيبي كلذك )
 ريذلا ىلا ةاعدةمأ نم نكنل ىأ مالا مال نكشلوهلوق فم اللا( ركعنملا نءنوبن. وفورءملاب نوم أبو

 دع ْ 1 30 ذلا 0 8 2 7

 ا 5 5 وردا نمالا جو لجو رع ا ن ل ك و ضيعب تلال نييبتال < ةمهلوق ىف نم ةلك نا لو
 م 0 ركسنملا نعنوينتو فورعملابنو سمأت ساذال تجرأ مأرب متنكى ات هلوق ىفةمالا لكىلع ركسنملا نع
 3 : ا ىردخلا ديعمىبأ نع (م)هبلقب وأ هناسلب وأ هديب اماركنملا نع ىسهنلاو فور ءملاب مالا فاكم لك ىلع بجضف
 تاوه ىل هياود_تهئلوأ نافهناسلبف عطتسي ل نافه ديب هريغيلف ار كتم فم ىأر نلوقي لسوهيلعةثلا ىلص هللال وسر تهءمسلاق

 0 فورعملاب نب مآ ريما ىلا ةاعدةمأاونوك ةبآلا ىنعم نوكي اذه ىلءف ناالا فعضأ كلذو هباقبف عطتسسيم
 در ىلا نوخيعما م هب ماقاذا ةيافك ضرفر كما نعىسهنااو فورعملاب الانا لوة.لوقلا|اذهم لاق نموركنملا نع نيهان

 اع (فورعلاب تدي فورءملا, مالا ىلءر دقيال نمةءالا ف نال كلذو ض.ءب:الانه نم نا ليقو نيقابلا نع ضر فلا طقس داو

 لقعلاو عرسشلا هنسصسا أ مالا نا ليقوربخلاىلان وعد, ةمأ كتم نكتلوهلوق ىف نمظفا لاخدا ن ف فعضوأز تلركدملا نع ىهنلاو
 م لان عنوهنو) لأ فورءملابا مآ ع نكي ىنءملا نوكي اذه ىلعف مالا ةالوءاماعلابصتخماماركسملا نءىبهنلاو فورعملاب
 والقعلاو عرشلاهصبقتسا مقاولاوةلنادو دح ىف مئاقلا لدم لاق ملسوهيلعهللا لص ىلا نعريشب نب نامعنلا نع (خ) ركسملا نءايهان

 باتكلا قفاوأم ف ورعملا نءاوقتسا اذااهلفسأ ىف نيذلا ناكف هلفسأ مهضعب واه العأ مهضعب باصاق ةنيفس ىلعاومهتسا م .وقلثك اه

 اموفلاخأم ركتملاوةنسلاو || اعيجاوكاهاودارأامو ,هوكرتنافانقوف نمذؤن ملواقرتانبدصن ىفانقرخانًاولاولا قف مهقوف نم ىلءاورمءاملا
 ة_عاظلا فورعملا وأ وهل دقو ةنسحلا لاعفالا نمهيؤ بغرب ئةلكوهةبآلافروك ذملاريم لاراعيجاوجن .مدب أ ىلعاو ذخأ ناو

 ماعدلاو ىصاعملاركدم او عرعشلا ىف نسحب نسح لعف لكىلاو مالسالا ىلا ةاعدةع اج ىأةمأ نكما قيعملاو مالسالا ىلع ةيانكانه

 فيااكتلا ىف ماعربملا ىلا || فورعلابرمالاوهو ىت.فيام لعف ىف بيغرتلا مدح ناعون هتك جردني ريما لعف ىلا ةوعدلا ليقو لقعلاو
 امو كورتلاو لاعفالا نم

 نو قماح تلعن
 فورءملاب مالا نال ضيءعنالل

 نمركحللا نعىبهااو

 هنالو ةبافكلا ضورف

 فورعلاب لع نمالا هال سبال

 0 ةث لعوركنلاو
 ادبي هنافهتماقا ىف ىمالا

 قرت عفن مل ناف لهسلإب

 هيعونب هعبنامثريخلاوهوالوأ نسحلارك ذفركسا نءىهلاوهو ىتبذيالام كرت ىف بيغرتلا ىفاثلاو

 فرعاموهو كلذ ضرك: اوهنسح عرمشلاو لقعلاب فرعي لعف لكل مسا فورعملار نايبلا فةغلابم

 نيذلاك اونواتالوإ) لجوزعدل !وق ريسفت مدقت(نوحلفملا ,هكئل اوأ ار) ى اعتهلوةوهبق عرسشلاو لقعلاب

 دوهملا مهو باكا ل_هأ ىن-هي اوقرفت نيذلكن م-:مؤملا رشعماياونوكتالو ىن»إ (اوفلتخاواوقرفت

 دحاو ىنءءاوفلتخاو اوقرفتل_.قوهيهنو هيمأوهللانيدفاوفلتخاو ني رسفملارثك ألوق ىف ىراصنلاو
 نيفلت اقرفاوراصف هللا نيدىفاوفلتخاو ىوطا عارتاوةوادعلا بسب اوقفت ليقو ديك ًاتالاعنرك ذاقاو

 لهأفلت>او قر غناكاوفلتخي وأ اوقرفتي نأ مالسالا لهأ هللا ىهن باكل !لهأ مهةيآلا هذه ىف عيب رلا لاق
 ناك نم كلها مهربخأو ةقرفلاو فالتخالا نع مهاهنو ةءاججساب نينمؤملا هللا مس ابعنب!لافو باتكلا
 لاقةي رورهلا مهةمامأوبأ لاقوةءالاه ذه نم ةعدتبملا ,ه مه ضعبلاقو نبدلا ف تاموصخلاوءارملاب مهلبق
 لاعت هلا لاق بعملاىلا 0 -جردلع ا : ١ لاقمهانيع تفرذف قشمد عماج جرد ىلعةب رور ا سؤر ىلءهعمانأو ةمام أو بأ ف قو دادش نبهلنا دبع
 اواتاقف لاق مهيأ اوحلصاف مدأ تحن ليتةريخو ءامدلا مدت حن ل يتقرش مهنامباد_عباورفكسف نين مؤماوناكورانلا لهأ بالك
 وكر ىأنيستللوأ || 0 02 نت مع ل ا اا ةمآ اون 0 ى؟ني دلو | . باور فكسف مالسالا لهأ نماوناكمطةجرلاق كانيعتعمد كن أشاف تاقءالؤهمهلتق نيذلاءامسلا
 هيلع لاق لماكلا حال _فلابءاصخالا مه ىأ ( نودلفملا مهكدل وأ اد) فورعملابنو صأت سادلل تجر ةمأربخ متنكىىاهتدل اوقكنو صمأت

 مال اداهجلا لضفأ هنع هللا ىضر ىلع نعو هبا كةفيلخو هلوسر ةفيلخو هضرأ ىف هللا ةفيلخ وهف ركنملا نع ىهنو فورءملاب ىمأ نم مالسلا

 رفكواوفلتخا مهناف ى راصالاودوهيلامهوةنايدلا ف (اوفلتخاو)وادغلاب (اوقرفتنبذلاك اونوكنالو) ركسنملا نع ىهنلاو فورعملاب



 النت

 كب رلو كسفنل ذخو هللا لوسراب ماكستف تلقامانءمسدةاناقف لاق ةعنموزعىفهنافدوعدفنآلا نخ مكيلا
 ممال_سالاف بغرو لجوزع هللا ىلااعدو نآرقلا الدف مل_وهي اعلا ىل_طهللال اوسر ماكتف تثشام

 لاقمتمدبب رورعمنب ءاربلا ذ>اذلاق ؟ءانب اوك ءاسنو كس فن اه: نوعا ىنوعنم نأ ىلع مكعيابأ لاق
 ةقلط !لهأو برحملا لهأ نحنف هللا لوسراي انعيابفانرزأ تم عنا كنعنغلايبن قطاك نع لاو

 لاقف ناهيدلا نب مثيطاوبأ لسو هيلع هللا ىبص هللا لوس ءاكيءاربلاو لوقلا ضرتعاف رباك نعارباك اسمهانئرو
 هللا كرهظأ مثكلذانلغف نات يسعل هفاهوعطاقاناوادوهعىنعيالابح سانلا نيب وانني ناهتنالوسراب
 ىنم متت أمدطا مدطاو مدلا مدلا لب لاقمث ملسوهيلعهللا ىل_دهللالو سر مسبتفانعدتو كموقإ! ىلا عج ا

 رشعىنثا <فمىلااوجرخأ لسو هيلع هللا ىلصهنلالوسرلاقو مالاس نملاسأو متب راح نم براحأ كنمانأو
 نمةعسايبقنريشع ىنثااوجرخاف عم نبىسعب نبي راوملاةلافكك ممفاعمهموق ىلع ءالفك ابيقث
 هيلعهللا ىلص هللا لوسرةعيبااوعمتجااملموقلان اذ داتق نب ورمع نب مداعلاق سوالا نم ةنالثو جرزخلا
 منالجرلاا ذه نوعيابن مالعنو رد: له ج رز ارمشعمايىراصنالاة[ضن نب ةدابعنب سابعلا لاق, إسو
 ٠ وتماسأ التق كفا ارشأو ةبيصم كلاومأ تكاذا نان اورتمت:كن اف دوسالاو رجالا برح ىلع هنوعبابت

 لاومالاةك «نىلعهيلاهوكو ءدامبهلنوفاوكنا نورت مكن اوةرخآلاو اين دلاىفىزخ ساو وهف نآلا نذ

 انااف فارمثالا لتةولاومالا بص« ىلءهذخًانانافاولةةرخ الاوان دلاري+ هللاووهف هود: فارعثالا لّقو

 هدب ىلع برض ن٠لوأودوعبابفددب ط_سف كدي ط_سااولاقة:+!لاقان فو ن<ناهنلالوسراي كالذب

 ةيقعلا سأر نمناطيشلا خرمص ل_سوهياعدنلا ىبصهللال و سرانعي!باسلف لاق ءوقلا عباتت مثرورعم نب ءاربلا
 لوسرلا ةف كب رح ىلءاوءمتجا دق هعمةابصااو مذم ىف | لهب حابحلا لهأأي طق هتعمسام توص ذفناب
 ٌنغرفالةلاواما هاو دع ىأ عمسا ةيقعلا ناطيش ىنعي ةبقعلا ب زأ | نههللاو دع اذه لسو هيلعةننا ىبصةنلا

 قحاب كثعب ىذلاوةلطن نب ةدابعنب سابعلا لاقف كلاحر ىلااوضفن سو «.لعهللا ىلص للا لوسر لاف مث كال

 ىلااوعجرإ نكتلو كلذب ىمؤنمل سو هيلعهللا ىل ءهتلا لو -رل قفا نفايساب ىنم لهأ ىل -َنارْعأ تدش نا
 ىئانؤاج ىتح شي رقة|جانيلعت دغاندبصأ فلفانحب ط أ ىت-اهيلعانمنف انعجاضمىلانعجرف كلاحر
 انب وح ىل-هنوعنابتوانرهظأ نب. نم هنوجر خت ذهانب-اص متدج مكنانغلب جرزملارمشعماياولاقفانلزانم
 ككرسشم نك انه نم ثءبناف لاق نم هنبب واننيب برخلا ب شنت نأ نيلا ضغب أب رعلا نم ىجام هللاوهناو
 مهبفو موقلا ماقوضعب ىلا ظنءانضعب وهباوماعي إاوق دصو هانماعامو ْئثاذه نم ناك امهنلاب نوفلحانموق
 موقلا كرش أن أ دي رأى نك ةلك هلت اقف لاق نان دي دج ن العن < ملعو ىو خلا ةريغملا نب ماشه نب ث رحلا
 اهعمسف لاق شي رق نم ىتذلا| ذه ىلعن لثمانتاداس ن.ديسس تن أو ذخي: نأ عيطتستامأرباجإبأهولاقاءفامب

 هيااددراف ىتفلاتافف-أهللاو همرباجوب أ لاقامهئاعتتا هللاو لاق و "ىلا امه ىرو هياجر نءامهءافخ ثرحلا

  هقوةنيدملاىلراصنالا فرصناملاق هنبلسال لأغا| قدص نأل اصاب يهنناو لاق مدر ال اقف لق هيلعن
 مسوهيلعهللا ىلَذهْنلالوسر باصصأ اوذ افاشي رق كلذ خاب اهم مالسالا اور هظأاهو م دقاماف دقعل او دش

 ةرجطاب مه مأفاهيف نونمأتارادواناو>ام--) لعج دق هللا نا هباصدال لسو هيل عهتلا ىلص'الالوسر لاقف

 صماع مثىوز ملا دسالا دبع نب ةماسوب أ ةنب.دملا ىلا رجاه نملوافراصنالا نم مهناوخاب قوحءالاو ةنيدملا ىلا
 لوسررجاه مثةني.دملا ىل الاسر لسو هيا -هنلا ىله هنا لو رباصصأ عبادت مث شةج نب هللا دبع مةعبب رب
 تاذولصأ و مالسالباهجرزخواه سوأة::دملا له لجوزعاللا عمة: ىلا ىلا رسو هياع هئنا ىل_صهللا ظ

 ىنعي ؟يلعهَللا ةمعنراصنالاريشعما» ىنعياورك ذاو لجو زعةللالزن أو ءالسلاو ةالصااهياع هيب مهني
 متتك ذامالسالاب | مالكاوةالصاا هيلءهيبنب و ءالسالاب ىنعي كب ولق نيب فلاف مالسالا لمق ىنعيءا دعأ
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 هنعفلخت لاهكعبتا ناالح رقازو نالاق مثنيةءكر ىلص مث | ةداهش دهشوهب وئرهطو لسفعاو ماق

 ىف سواج مهو «موقو دعس ىل!فرصناافهتب رحذخأ مثذاعم نب دعس نآلاهكيااهإسرأسو هموق نمدحأ

 اماف دنع نمدب بهذ ىذلاهجولار غب ديسأ؟ءاج دل هللا, فاح ل اقالبقم ديسأىلادعسر ظنا هاف مهدان

 لعفن الالاةهامهترهتدقراساب امهم تب ًارام هللاوف نياج لا تلكلاةتاءفام دعس ل ةىدانلا ىلع ديس ف قو
 كتلاخنباهنأ اوذرع ءمهنأ كالذو هواتقلةر ارز ندعسأللا | اودرْخ ةثراحىبب نات دقو تدساسللا

 أيش تينغأ كارأامهتلاو لاق مثةب رحلا ذ_خافةثراح ىن نمهرك ذ ىذالاهضغم دعس ماقف كورةحيل
 لاق م اتشتمامويلع فدوغ ههنم عمسن أدار امنا اديسأن أف رع نينةمط ءامهاراسمافامهماا فرصناف |

 دعس أ لاق ناك دقوهركسن امبانرادىفاناشغت ىنءاذهت .رامةبارقلا نم كنب وىندبامالولةرارز نيدعسال |[

 |ىمأت يضر ناف عمستف دعفتو اب عصمهللاقف مهنم دحأ كن :ا2 )كيتي ناهموق ديسةللاو كءاج بعصا

 هديلع ضرعف ساجوةب رحلا زكر مت ةصن أ دعسلاقفهركدن ام كنعانلز عهتهركناوهتلبق هيف تبغرو

 هل. س':ههجو قارسشا نم ءاكت. نأ لبق ههجو ىف مالسالا هتلاوانذ رعفالاق نآرقلا هيلعأر قو مالسالا بعص

 ىلصت مثق حلا ةداهش دهشن مث كم وثرهطتو لستغتالاق نيدل |ذهىف ملخ دو متماسأ اذا نوعن هت فيكلاقمم

 ىدانىلا 0 رحدذخ أمني .كرمكر و قاحاةداهشدهشوهب وث رهطو لست غاو ماقف نيتعكر

 نهب بهذ ىذلاهجولاريغب مكيلا دعس عجر دقل للاب فاحت اولاقالبمدوأراسافربض- نب ديسأ هعموهموق
 ةبيقناننعأو ايرانلضف أوان ديساولاق ؟يف ىرم أن وماعت فيكل هشالا دبع ىنايلاق مهيلعفقواساف دنع

 لهشالا دبع ىنب رادف ىسمأ اف لاقهلوسرو ةئلباو:ءؤتىت- مارس ىلء<_اسنو كك !اجر مالكا لاق
 وعدي دنع ماقاف دعس أل زخم ىلاري ع ن: بعدمو ةرارز نبدعسأ عجر وةمامو ل_سمالاة أ ماالو لل -جر

 راد نم ناك امالاتاماسو نوما سمءاسن و لاجراهيفوالاراصن الارود نمراد قم” ىتح مالسالا ىلا سانلا

 هنمنوعمسياوناكورعاششا تاسالا نبسيقوبأ م مف ناكدنأ كلذ قفاوول' ؛اووةمطخود» نا ةبهأ

 حا وردب ىضمو ة:بدملاىلا ]سو هيلعةللا ىلصةللا لوسر رجاهىت- مالسالا ن ءمهمفقوفهنوعيطا و

 جا عمالجر نوعبس نيه سل اراصنالا نمهعم جر .وةكمىل عجرريم نب بعصم نا مئاولاق قدنخاو

 قيرمثنلا مايأطسوأ نمةبقعاا موديل علل ىص للا لوس راو دعوف ةكماوم دق ىت>كر ثلا لهأ ن«مهموق

 اندعاوىتلا ةلمالاتءاكو جا نمانغرفاساف كلذ دهش دق ناكو كلام نب عك لاق ةيناثلا ةيقعلا ةعيب ىهو

 نيكرمثملا نقرانعم ن متنا وهان رواج أمارحنبورمت ن هللا دبعانعمو لو هيلع هللا قصدنلا لوسر

 امعكب بغرئاباوانفارمثأ نم في. رمثوان:اداس ئذ ديس كل ارباجابأاياناقو ها:ماكفان لما رق

 مسوهيل هللا ىلصةللا لو سر داعيجانربخأف 1 سأف مالسالاىلاهانوعدوا دغراذالابطح نوك:نأ هيف 50

 لوسرداعيمل انجرح ليلا ثلثىغماذاىت-انلاحر ىفانموق عمةلالا كالتانتبفابيقن ناكو ةبقعا انعم دهشف

 الجر نوعبس نحو ةبقغلا دخيستلا قاتلا جحاطقلا لاست نإةخ تس م للسان مستو هيلع شا حفلا

 ىدع نب ورمع تنب ءامسأوراجعالا ىتءاسن ىدحاةراسم مب هك تنب ةبيسانئاسأ ن .نااال

 همج هعمو ان ءاح تح سو هياعفسا سما لوز رطل ا سايت عا عينم ما

 امافهل قوتي وه يخأ نبا مرض <نأ بح أهناالاهموق نبدىلء 1 ئموب وهو باطملا دمع نب سايعلا
 نم ىلا اذ هنوم.برعلاتناكو جرزملا رمثءمايلاقف بلطملا دبع نب سابعلا م اكن نءلوأانسلج

 وهوانب أر لثم ىلءو» نميانموق نءهانعنم دقو متءاعدق ثيحانما دم نااهم داداه رز جرز راسنا
 امبهلنوفاو منان و رت منكن اف بق وحلا وكيلا عاطقتال الا ىنأ دق هناوهدلب ىف ةع:مو هموق نمزعفف
 جورخلا دعب ولذاخو هول م كد |نوزت متن ؟ناو كلذ نمهب متلمحتامو مج افهفااخ نمهوعنامو هي !اهوكوعد
 #ةلل د يدب بلس ببببببلبببببببببببييبييبيببد يي يي بعل
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 اذ
 سيحلاوب أذ خاف هل ةجامري_خةللاواذ_ه موق ىأاث دحامالغ ناكوذاعم نب سايالاق نكآر قلا موماعالتو

 لوسر ماقوس اباتمصفاذه اا: ءج دقا ىرمءلف كةمانعدلاقو ساياهجو اهب بر ضف ءاحطبلا نم ةنف>

 نب سابا ثبل. ملف جرزدخاو سوالا نيب ثاعب هق و تناكفةئيدملاىلا ارفرصن او مهنع لسوهيلعهنلا ىلصقللا

 هللا ىل_ددتلالوسر جرخ لبو هياعهتلا لصءيبنزازعاوهنيدراهظالجوزعةئنادار ,ااماف كله نأذاعم

 لك ىفعتدب ناك اكبرعلا نمل "ابقلا ىلعهسفت ضرءفراصنالا نمرغ: !!ءيف قا ىذلا مسوملا ف لسو هيلع

 ثراان؛فوعو ةرارزنب انعدم ارفن هس مهر ءاري_> + مه هللادار أجرزلا نماطهر# رم علا دنع قلو مسوم

 هللا دمع نب رباجو ىنإب نب سماع نب ة.ةءوةدد رن نب ىماع نبةبطقو ىنالعتلا كلام نب عفاروءارذع نباوهو
 اولاقدوهيا|ىلاوم نمأ لاق جرزاخ! نمرفن اولاق مت أ نم !سوهيلعهللا ىلصةنلالوسر ,طلاقذ مهنءهللاىضر

 التو مالسالا مملع ضرعو لجوز عهتلا ىلا ,هاع دف هعما اوسخ ىلباولاق <ماك أىتحنو.اجتالفأ لاق من
 معو باتك ل- هدأ اوناكو ,هدالبب مهعماوناكدوهينأ مالسالا فهب مطهتلا ع :دامم ناكولاق نأ ارقلا مهماع

 ماتقنو هعيقنسهنامز لظأدق ثوءبمنآلاايبن نا اولاق عش موضي ناك اذا اوناكو كرشو ناثوأ لهأم هو

 مه-ضعب لاق ل-جوزع هللا ىلا مهاعدور هلاك تلو اوأ لسو هي ا ا

 اولاقو هعماوماس أ دوق دصوهوباجاف هيلا نقب .الف دوهسهبك دعوت ىذلا ىنااهناهللاو نوماعت موقاب ضعبل

 مهوعدنو مهيلع م دقنسو كب م ععمج نأةللا ىسءف مهنيبامرم كاوةؤادقلا نم م مهمل م موقالو انموةاكرتدفانا

 نيعجار سو هياعهنلا ىلهةللالوسر نءاوف رصنامث كتءزعأ لج رالفكي اعهتنامهع مح ناف كرم ىلا

 مهيفاشق ىت- مالسالا ىلا ,ضوعدو لسو هيلعهتلا لص هللا لوسر مطاورك ذةنيدملا اومدقاماف مهدالب ىلا

 مسوملا فاو لبقملا ماعلا ناك اذا ىتح لسو هيلعةنلا ىلصةللالوسر رك ذاويفوالاراصنالارود نمراد قينلف
 ناوك ذوقالوكلا كلامن: عفا روعارةعانب اذاعمو ف وعوةرارز نب دعسأ مهرالجر رس ءامشاراصنالا نم

 ءالٌوهف ماع نب ةيطقو صاع نبةرقعوة داع نإ سايعوةباعث نبدب زو تماصلا نبةدايعو سقلا 3

 اوعيابف ىلوالاةيقعلا ىهو ةيقعلابهوقلف سوالا نم ةدعاس نب رع وعو ناوعتلا نب مثيطاوبأو نو.جرزخ

 ناتقيالو نينزيالو نقرسسالو ايش هللا, نكرم ديال نأ ىلع ءاسنلا ةعيب ىلع إ_سوهيلعةنلا ىلدةثلا لوسر
 11-2 5كلف تيفو نافةيآلا فورءعمىف كندصعيالو نهلجر أو نم دببأ نيب هني رتفي ناتهبب نينايالو نهدالوأ

 ءاشنا ل_جوزعةنلا ىلا ؟ى صمأق ميل رتس ناوةرافكويفايندلا ىفهدح : متن أف كلذ نمأيش متيشغنا '

 ريدع نإ بعصم ىهعم ثعإ م وقلا فرصناااملف لاق برححا ضرف. نأ ل بق كلذولاقمكلر ةغءاش ناو كيذع
 تءصم ىمسي ناكو نيدلا ىف مههقفبي ومالسالا, جماعي رنآرقلا مر قي نأ ىمأو فانم دبع نب مشاه نبا

 طئاو نماطتاحةب لخ دف بعصمو جرح ةرارز نب نس !مثةرارز نب دعسأ ىلءهلزنم ناكو ”ىرقملاةئي دملاب

 نبذهىلا قاطن اريض- نب ديسالذاءم نب دعس لاتقف لسأن «لاجرامهلا عمتجاو طئاحلا فا سافر فظ ىن

 دعس ناكو هكيد يفك! كلذالولو ىتا- نبادعس أن افامهر جز افانءافعضاهفسيلانر اداينأ نيكل نيلجرلا

 ريضح نب ديس ذخأَف ناكر شم دعبامهو لهشالادبعونب نمامهموق ىديسريض- نأ ديسأو ذاعم نبا

 هموق ديساذهبءصللاقةرارز نب دعسأ ءاراماف طئاخلا فنا سلااجام هو دعس ًاوبعص ىلا لبقأ مهب ح

 ناهفستانيلا مكي ءاجام لاقواهشتمام ماع فقواماف هملك سل نا بءدهلاةهيف هللا قدصاف كءاجدق
 ناوهتلبقا ىمأت يضر ناف عمستف سات وأب ع_ممهللاق ةجاحاهكسفن أ ىفاك_| تناكن االزععاانءافعض
 هياعأر قو مال_سالابب ءىمهماكفاموبلا ساجرهتب رسزكر مت فصن أ لاقدر كدنام كنع فاك هةهرك

 فيكوإجأو ذه نسحأام لاق مد هستو «قارسشا ن٠« ملكتي نا لبق ههجو ىف مالسالا نفر ءل هنلاوالاق نآرقلا

 نيةعكر ىلهتم قط اةداهش دهشتو كب وثرهطتو لتغتالاق نيدلا اذه ىاولخ دن نأ مد رأ اذان اوعنصت

 مافف



 انشأ

 مالسالا كرت نع ىهنةقيقحا ىفا ذهل قو كلذ ىل-كفداصتوملا يلع درواذاف مالسالا ىلءاون وك عملا

 تابثلا مونكي ناك الل هنال مالسالا ىلع مت أو و..ةداص م ءاج ىتف هنمدبالت وملا ناف مالسالا اوكرقنال ىنعملا

 مهناكما ىف لخد دقامةلزنمي مال الا ىل :توم اراد مالسالا ىلع مهو ,هانأ توما مهاتأ اذاىت- مالسالا ىلع

 نعل -جوزعدهب نظلا نونسحت كرومأ هللا ف انوضوفم نوداخ نو.سم متن والا نتومتالو هانعم ليقو

 نوماس متنا والا نتو متالرهتاقت ق>هللا اوقتاةبآلاهذهأرق ل سو هيلع للا ىل_صهللالوسر نأ سابعنبا

 نوكس نعي فيكف مهشياعم ضرالا لهأ ىلعتدسفالاي:دلارادىف ترق موقزلا نمةرطق نأوالاقف

 ١ اوكسم ىأ(اعيجهللال بح اومصتءاو) لجوز عهلوقو حيي نح ثيدحلاقو ىذمرتلا هجر هماعط
 لاوزىلاهب ل-صوتي بس هنالالب>نامالا ىمسوةيغبلاى تا هب لصوتيىذلا بيسلا وه لي او هللا ليك

 سابعنبا لاقفةبآلا ىن_عمىفاوفلتخا اذ هىلعفهيلالصوتيهب ىذلاب بااوههللا ليحل يقو فوحلا

 دا رفا وديلا لص وب و ا ريل ري نرد ١

 لموت نعد 0 0 هكر ت نمو ىدطا ىلع ناكمعبتا 0 وع
 هب كسمت نأ هنلضع مفادلاءاع اولا اروالاوهو نيالا هللا لمح وه نآرقلا د هنالاق مسوهيلعهللا

 امن وهب ىعأ ىذلاهللالي>اهناف ةعاجلاب كيلع لاقوةعا+اوهدوع_سمنالاقو دنسريغب ىوغبلا هركذ

 (اوةرفتالو) هتعاطو هللا ىماب ىنعي هللا لم<ليقوةقر ملا فنويحتاممريخ ةعاطلاوةءاجلا فنوهركت

 ىداعينب رباب .ةيلهاجلا ف نيقرفتم ماك اكىنهياوقرفنالو ل_يقو ىراصنااو دوهما!تقرفت كى نعي
 ىنلاةفلالاو عاتجالاهعملوزي و قرفتلاهنعنوكب اماوث دحتالهانعم ليقواضعب مكضعب لقي واضعب مكعب

 ادحاوالان وكي القا نالعامجالاو قافتالاب مالاو فال_ةخالاو قرغتلا نع ىبهنلاه.غف اهبلع متنأ

 لكن الةقرفلان ءونبدلا ف فالتخالا نءىبهنلابجو كل ذك ناك اذاوالالضوال هج نوكيءادعامو

 هيلعللا لصةللالوسرنأةرب ره ىلأ نءهدنس ىوغبلا ىوروهنع اوهنف ةيلهاجلا لهأةداعناك كلذ

 اومصتغتن اوأيش هب اوكرشتالوهودبعت نأكل ىضرياثالث كل امخسي واثالث كل ىضريللانالاق لسو

 هلوق# لاؤدلاةرثكولاملا ةءاضاو لاقو ليقمكل ظخس» وك سمأ هللا ىلو نماودكانت ناوا هيج هللا لبحب
 قحسا نبدي لاق (اناوا هتمعنب متهصافب ,وأق نيب فلاقءادعأ متن :كذا يلع هللا ةمعن اورك ذاو) ىلاعت

 كلب تلواطت مث ليتقتوادعامبني تقوف أو الن بوخأ جرزخلاو سوالا ناكرابخالا لهأ نم هريغو

 هيلعهّللا ىلص دجت هيبنب مهنيي فلأو مال سالب كلذهّنل ا فطن أى ةنس نب رمشءوةئام مهيب بورحلاوةوادعلا

 هدحل لماكل اهموقهيمسافي رشناكو و فوعن ورمخ ىنب ؛ج أت ماصلا ندب وس نا كلذ ببسو ملسو

 ىنلاهل ىدصتفةوعدلاب مأو ثعب د إ_سو هيلع هللا لصةللالوسر ناكوار متعموأ اجاح ةكم مدقفهبسنو

 لوسرهللاقف ىمىذلا لثمكعمىذلا لعلفد» وسهللاةف مالسالا ىلاو لجوزعهنلا ىلاهاعدوهب عمس نيح

 مغرميلعش] لمان كو ردا لاهل ناجل ىنينامق دج لاف كعمىدلاامو سو ةياعاتا لكلا

 ىلهلجوزع هلل!هلزن أن آرقا ذه نءلضفأ مو نس>مالكلا اذهنالاقفهياءاهضرعف ىلءاهضرعا

 ةنيرتملاىلافرصتامث نسخ لوقلا ذهن لاقو همبعج رف مالالا ىلا ءاع د نار ىدهوارون

 هعمو مفار نب سن أس دحلاوب أ مدقمث مسموهو لتقدق نوإو ةيهموق ناو ثاعب موب جرزخلاهل تق نا ثبايإف
 عتسادلل جرر+ا نم مه« وأ ىلع شي رق ن.فلحلانوسمتلب ذاعم ٠نبب ساي مهيف لهشالا دبع ىنب نم ةي ةشف

 نأ لاق وهام داولق ل متئجا مريخ ىلا كل له مط لاق ومسهلا سلج .و مهانأ 16 .وهياعةللا ىلص ةلل|لوسر 58

 مسالا لون ًاوأيشةئلاباوكرشي ال نأ ىلا مهوعدًادابعلا ىلا هللا ىن :ةعب دقدللالوسر

 0( ه7 040

 لبحي اومصتعاو) توما
 هل اوقانارقلاب اوكسمت (هللا

 لبح نآرقلامالسلاهيلع

 هبئاع ىضقتتال نيتلالا
 نمدرلاةرثك نعقلخبالو
 هبلمج نمو قدصدهب لاق
 ىده هب مصتعا نمودشر

 (اميج) مفتسم طارصملا
 نيبطاخلا ربمص نملاح

 ةمالا عاجإباوكستليقو

 ىأ (اوقرفتالو) هليلد
 اواعفتالو ىنعي اوقرفنتالو
 لوزيوقرفتااهنعنوكءام
 اوقرفتن الووأ عامجالاهعم

 فالتخالا ع وفوت قملا نع

 د هيلا تفلتخا كني

 ىك اك وأ ىراصتلاو

 براحي ةيلهاجلا ىف نيقرفتم
 اورك ذاو) اضعب مكضعب
 متلك ذاك<يلعةللا ةمعن
 5 واق نيب فلاف ءادعأ

 (اناوخا هتمعنب متحبصاف

 مسني ةيلهاجلا ىفاوناك
 فلاف بورحلاو ةوادعلا

 فدفو مالسالابمهم واق نيب

 اوباحتق ةيحلا مهم ولاقىف

 اناوخا اوراصو



 "ل٠ ماهفتسالاىنعم(نورفكس
 ىأ بكت!اوراكن الاهيف

 ريكا كا تي نبأ نم
 تايآ مياع ىلت: متنأو)

 هللاتانآ نا لاحلاو (هنلا

 ىلت زهملانآرق'اىهو

 لوسرلا ناسا ىلع كِل
 || (هلوسركيفو)ةب رطةضغ

 لوسر مر -هظأ نيب و

 مييشي مالسلا هيلعفللا

 منع عزي مظعو
 تا هد) 0

 وأهندن كسمت. نمو

 ىلعمط انلح رهو اةيانكلا

 04 يال نم قياباعا بجتتلاو ٠بجتت ةماكف دك ةماك (هلوسر كيفوهنبا تايآ مكيلع ىلت" مث 1 مكن ْ

 لاح دعبال اح نآرقلا ىهوهللاتارآ ةوالت نال كللذو ظياغتلاو عنملاه_:مدارملاف لاح هللا ىلع ثالذو بيس مك ا

 عوقو ناك-ةرفكلا عوقو نم مني كلذو ى<_حلاصم ىلا ؟ تشرب كبف لسو «يلع للا ىلص هلال وسر نوكو

 هللا ىل ص هللا ىنو ىلاعتهننا بانك نائب ناماعةب الا هذه ىفةداّق لاق هجولا اذه ىلعأ ديعإ مهم هردكلا

 دن زنع )م١ ةمعنوهنمةجر كر هظأ نيب هلاداقب أد قف هللا باك امأو ىخم دةفهللاىب داما [وملعأ

 0 ا ا ا يف دياتك طتاناق موب سو هياعفللا ىل_سشلا لوسرماقلاق م ةرأنبا

 برجاف ىب رلوسرىندتابناكشوب رشي ان افا سام !ااهمأال أ دعبامأ لاق مشرك ذوسانلا افعوو هلع ىنث' او

 ' اك لع كفك اوكسمتساوهتنا بات اباوذدقنرودلاو ىدطا هيفةللاباتك امظوأ نيلق' - َّك راتفاو

 مصتعي نمد) ىلاهتهلوقو ىتني لأى للا كرك" ذأ ذاى له هللا رك ذأ ىتبب لهو لاق مث هيقسغ رو للا |

 ىمطثح هيقوةق ىف عوقولا نم عاذتمالا ةمصعلا ل-ص عاودت ءاطو هند كمت وهنلاب عدم ىأ أ
 وهوحضاو قيرطىلاىأ( ميق ميقتسم طارمم ىلا ىده دف ) ءمنعرافكلارسث ثعف د ىف ىإ اعن هللا ىل ١! ءاحتلالا |

 نبلتاقم لاق( هناقتىقحهنلا اوقنا اونمآن يذلا يبأا) لجوزءهلوق ف ةنلاىلاىدؤملا قا قب رط

 | 00 ع هلل لسا لو روج هاسلف لاةقوةيلهاهلا ىفةرادع جرزخلاو سوالا نيب :ناكنام>

 جرزخلا نمةرارز نب ده_سأوس والا ن *«ماغن ةباعثاهثو نال_جر مهنم الذ دعب رختفاف مهن حلصأ

 حلفأن ب تباث نب مداعا:موةك ؟الملالم_سغةلظ:>انمو ناتداه_كاوذ تبان نب ةمب زخانم ى والا لاقف

 رورمؤد ىف «يلاءاجتلالا

 دقق) مهدي موراذكلا

 (ميقتسم طارض ىلا ىده

 وأ قحلان ءرد هلا ىل قع

 احامهب رل-هج نمو

 ىرزحلالاقو ةظي رق ىن ىفهم ك هللا ىضروهل نجرلا شر ءزتها ىذلاذاعم نب دع_سانموريدلا 2

 ةدايعنبدع سانمودي زوبأو تءاثنبدي زو ل بج نيذاعموسعك ن.ىنأ نار قا اومكحأ ةعب رأانم

 سويس موسسه يو يي سس سس ل ا ا 2مم ذآ ذ ذآذآ]آ]آ]آ]آ]آذآ]ذآذ]ذا]ز]ذذز|ز]ذ]ذ5ذ]ذ]ذ]ذ ا ذ  ذ ]1 | ذ 1 | 1 1 ]| | | | | | 1 1| | 1| | 1 | 1 1 سل
 | جرزخلاو نوالاع اكاوحافتو راعشالا | وانضم ةاه_مت اشد دحخلاىر ل مه-بلرو راصأ د طخ

 او:[نيذلااهمأايةبالا »ذه لجوزعهلنالزئاف مهيب لن رمل لس يتلا رهاناف السل همر

 دهام لاقو ىسنيالفرك ذب ورفك الفركشي وىدعيالذ عاطينأ أوه سا عنب. الاقهتاقت ق-هنلا اوقتا

 منام مفقنأ !ىلءولو طسقلاب هللاوموةةومئالةمولهنلا ف فخأ انالء اءهداهج د هللا ىفارد هاج نأوه

 وهو هأ اوقت بجاو ىنعي هن قت قح ليقو هنأ س 1! نزح ىت> هبات قح دبعةللا قشياللاق سن !نعوكن 6

 | نبوقىلعالمأ خوفموهلهةبآلاهذه نمردقأ !اذهىفءاماعلا فادخأو مراحل بانج و بجاولإب مايقلا

 هظفح هيشلادنع اعزفمو

 نيرذلا اهبأاي) هبشلا نع

 هتاقت ق>هللا اوقتا اونمآ

 اهنم ق<اموهاوقن بجاو
 بجاولاب مايتلا وهو

 نعو مراحلا نعبانّةجالاو

 الف عاط» نأ اوه هللا دمع

 رفكي الف ركشي وىعمي
 ع شدا ك0

 ىوقتي نمو هنلالوسراب اولاقو نيسالا ىل كلذ قش ةبالاهذ هتازئا هنا كالذو ْخ رد ايهما
 | ادعو كوكا دعو مط |امهتنااوش ةءاق نياغتلاةروس ىفىلاعندل !وةوهو خسانل اىلاهتهللا لزتاف اذه

 م عنا نع ةباوروهو :ةوشمر ,ذةمكحاهنا ىناثلالوقااو ىد كاودب زنئ/اوددا دقو ريج نبديعسو

 هناقن ق>لاق ةخوسفشماهعا لاق ن ةةبآلا ىن-عمى !اعجرب فالمخالا مع م بدج ود و سواطلاق هبواضبأ

 اهمابلاق : نوع ندم هلي ص تق هنءافولان ءدبعلا زهياذ يف هةحتس وهل سام لكب ديعلا تأ, ن أوه

 قاارسفم معطتساامانلا اوقتاىلاعتةلو3 ناكش هتقاطر دق ىلع ديعلا مزابامءادأهناقت ق- نالاق ةمك

 قتبن أس اك هتاقت ق- ىنعم ل يقود اوةن قد هاقنادقف عاطتساام هللا قنا نفاصصخالواخسانال هناقث

 7 الةمواهنباىفهنخاءالنأ

 ىل_عولو طسقلاب موشيو

 ليةوهيبأوأهيذب وأ هسفن
 هتاقت قدد_بعهللا قتبال

 ةاقتلار هناسا نزح ىت->

 دانا نم ةدؤتلاكقنانم
 (نوءا.مت:اوالا ىومالد)

 ىوس لاح ىلءننوكنالو
 مك_كردأأ اذا مالسالا لاح

 ردصي ىذلاو حيد اذه ىصعي الف عاط, ن أوه سابع نبا لوق ىنعم ىف ل قو هيصاعم عيج بنت<نإب كلذو

 هلوق كا ذكو نع عوف سم لاخلا كالت يف فلك. ةلا ناله يف حدداقريغ نا يسنلاو لا ليس لعدملا نم
 كل ذكوهراعبالفوهساا د:عامأو لاباإبهيلعهبةللا منأامروذ>ديعلا ىلءبجاوفرفكالف ركشي ناو

 ىل:هتهلوقو اي للا رسل د ال بدا اكاد ع با ان هناةىدرالف رك ذيناوهلوق

 مالسالا ىلع ةماقالاب مالا ىل-عقاو ىن.ملاو توما ىلععقاو ىمهنلا ظغا (ن وماسم متن أ والا نتومالو)

 ىنولا



 هيلعدمجت قدص ىلعةلادلا هللا تاب ابنورفكدل ىنعملاولادءللو اولا ( نوأمعتأ ىلع دي عشهللاوهللات 1 1 نومك :1باتكسلا لهأاب لف)

 (؟١/ةب) باك لا لهأاب لقإلاملعمكي زاحع ةمكلا عا ىلبءدرهشهللانالاخلاو مالسلا

 (باتكلا لعاب لف] ل جوز عوق و نيماعلا نعىنغةنلانافرخ الا مويلاوهللاب رفك نموهانعمو فناتسم
 1 عي 25 باطخل الدكر سوادا هاك د# ةوبن ةكاوماع ند نا )| له ًاءاماعل ب بتاطخلا ليق

 ىلصد م ةورن ىلعقلا دلا تالا ىنعي (هللا تاب ابن ور فك لل) هنوبن اوركت |نيذلا ىراصنلاو دوويلا ب تاكلا |

 هم ءاعمتلا ىل_صدت ةوبن قدص ىلع وكت دىنلاةللا تاب" اننورفكست 7م ىنعمو ق دصو ق> هناو لو هيلعفللا

 ديهش ةللاو ىأ (نوامعلاب ىلع ديه تةقاوإ رشوهيلعلا نص دولا مااهللا تار  ايدارملا ل يةو ٍلسو

 نءنوفرصتم ىنعي( نمآ نمهللال يبس نع نودصت باكل لهأ اي لق) اهياعمع» راجت لرجال

 هيلا لصد هقض »راكب كلذو كوكسلاو ةهيشلاءاقلابهثلا ليبس نعمه دص ناكو نمآ نءةنلا نيذ

 قءاوةسالا نعليملاو غب لاك جوعلاو قا نءاليمواغي زىن-ءي (اجوعاهم ةوخت) موتك ىرسو

 حتفب جوع هيفلاقيكلذوحنوةانقلاو والاخ ال ريىذلاَد تلااماف قر الام لكوبإ تةكلاوال اوقااو نردلا
 ىف هم_شلاءاق :لايهللا لردس ىف 0 ماو عبرا نوبل لك ءماو ليدسلا ىلع ..داعايتو عي اوكا ءاطاو نيعلا

 هتفيتمو 1و كادقسا 1 سا و ىنعب سايعنب لاق( ء ءادهش مت ًاو)ءافعضلا واق

 رهظن ىلا تاز تملا نودهشت مت ا ةومالسالاوه هريغ ليه. الىذلاهللانيدن لوادر

 مهنا كلذو ,طدب دهتو ديعو هيف (نول معتامت لفاغب هلل اامو) هتوبن ىلعةلا دلا سو هيل عنب ىلص د دب ع

 هللا بصدم>ع ق.دصتلاو هللا ليبس نع ,هودصياساذلا بولق ىف ةممشلاءاهتلاب نولاح ونو دهم اوناك

 اوعيطتنا اونمآنيذلااهيأاي) لجوزءهلوق © نولمعتامعلفاغب هللااموىلاعتهلنا لاق كال ذاف !سوهيلع

 رفكلا ميظءاخيش ناكو ىدوويبلا سيق نبس اشم لسأ نبدي زلاقةي آلا (باتكسلا اوتوأ نيذلا نم اهب ر
 نم ىأرام هظاغف «فنون دي سام ىف .هو جرز#لاو سوالا نءرغنب رف نيه سملا ىلع نعطلا ديدش

 ةليقىنب الم عقج ادق لاقوة لهاا ىفةوادعلا نم مهنيب ناكىذلا دعب مالسالا ىف مهنيب تاذ حالصو مهّنفلا
 مهعم ساجاو مهيلا دمع |هل لاقف هعم نك دوهملا نماباش ىمافر ارق نماو عمه جا اذا مهعمانلام هللاودالبلا هدوم

 امون ثاعب موبن اكو راعشالا نمهيف نولوا تن اوناك ام ضعن مهدشن أ اوهلبق ناك اموثاءب موب مهرك ذمث

 اوعزانتو كلذ د_:ءموقلا ماكتف لعفف جرزالا ىلع سوالا هيفرفظا|ناكو جرزالاو سوالا هيف تاتتقا

 رابجو سوالا نم ةثراحىنب دحأ ىطرق نب سوأامهو 5 رلا ىلع نيبحلا نمنالجر بثاوت ىت-اورخافتو

 ةعذ_جنآلااهاند درةنلاو تدشن اهبحاصاامهدح أ لاقفالواقتف جرزخلا نمةءاس ىنب دحر خص نا

 تمضااو اهيلا اوجرف'ةرحا ىهو رهاظلا 8 دعوم حالسلاحال#لا!:اعف دقالأقواعيج ناقي رفاا بضغو
 جرذل ري كلذ غلبف ةيلهالا ىف مهاو عد ىلءضعب ىلا مهذعب جرزخلاو سوالا

 مرهظأ نيبانأوة_ياهاملاىوعدبأ نيمالاريثعمابلاقف مهءاجىت- نب رجاهملا نمهع٠نءيف مسبلا
 ارافك هيلع متن 5 أمىلا نوعجر تكي فل أو ة-يل ءاملا مأ ك_:ععطقو مالسالاب هللا كمرك أذا دعب
 قاتعادا وكب د مهيدبأ نمحالسلا اوقلافمهودع نم ديكو ناطي_ثاا نمةغزناهنا موقلا ف رعف هللا
 جقأاموبتي ًارافرباجلاةنيعيطم نيعماتس ]سوه عدنا م ناكوسر عيار حك مين

 اونوأن يذلا نماقي رف اوعيطتنا اونآن يذلا أي جوزعهللالزناف مويلا كلذ نمار نسحأو الوأ
 ايندلا ىف كالطا بجو رذكلا د( نب ذاك أ :اعادعب كو 5 ودرب هباعحأو ىد ,وهيلا|ساشىنعي باتكلا

 فيكو) ىلاعتلاق مثرانلا# رخآلا فوءامدلا كففسو بر+لاوة:فلا ناحيهوءاضغيلاوةوادعلا عوقوب

0200 
 مالك هنا ليقواهلب قاع ةقلعتم ةبآلاه ذه نوك ”لاوقالاهذه ىلعذ نيملاعلا نعىنغهللا نافر ,منك نمو تازنذ

 ليبس نع) عنملادصلا (نو دصتمل

 ند ْنَء (نمآ نمهللا

 كك |هلبا لييسدهتا معو

 مم السالاوهواهكواس 0

 دارأ نم نوعنعاوناكو
 لو مهدهجب هيفلوخدلا

 اط نوبلطت (اهن اوغمت)

 ددقلا نءاليمواجاجوعأ

 ةفص مرييغت ةماقتسالاو

 هياعهللا ىبصةللالوسر

 كلذو<راههجو نعلسو

 ليبساهما (ءادهش متأو)
 لاضالا امنع دديال ىتااهللا

 اسمع لفاغب هلل اأمو ) لضم

 نع كفل 0 (نولمعت

 عابتا نعنينمؤملا 0

 هليدس نع نب داصاا ءالؤه

 اونمآ نيذلا اهيأب) هلوقب
 نسم اقي رذ اوعيطت نا
 باتكللا اونوأ نيذلا

 مناع دعب مودرب

 نب س اش سم لق ( نب رفاك
 نهرفن ىلعىدوويلا سق
 جررخاوسوالا نمراصنالا

 نوثدحتي مط سلاحي ىف
 سماق مهفل انو مهد هظاعف

 مهرك ذينأد وعلا نماباش

 نوبطغب مهلعأ تاعي موي

 هيق تاتتقااموب ناكو

 ناكو جرزملاو سوالا
 لع_ةف سواللهيفرفظلا

 كلذد:ع موقلا عزانتف
 حالا حال.سلااولاقو
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 هللاومر 5 ًاذاد عب كرهظأ نيبانأو هاج نوع ألا ةقراصن الاو نب ' رجاهملا نم :هسعم نميف م-هيلا جرف مال_سلاه_يلعىب هلا غليق
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 0 0 ا

 نم نوكح نازوحيو

 ركشرمل نمو ىأنارفكا|
 ة_< نمهيلعت معنأام

 جح مو فزرلا ةعسو ما

 (نياعلا نعىنغهللا ناف)

 مهتعلط نعوم مولع نانا

 نم عاونأ ةبالاوذ_هىو

 اين ديدشتلاو فك كلل
 قحمتا ىأ لكعو ماللا

 ةيلثل ه.ففلاديالاابنمو

 نلف هلرب ركنا داردلل

 ماهمالا كلك عت حاضرالا

 لاجالا كعب لي_صفتلاو

0 

 ناكمرف. ؟نءوهلوق اهن هو

 ىل_ءاظيلغن جم نمو

 رك ذاهن.و جحلا قارات

 ىلع ل يلد كلذوءانءتسالا

 اموهنع لقيم ناو نيااعلا نع

 ىنغتسا | ذاهيال ناهرم؛ هنع

 ءانغتسالاهلوانت نيملاعلا نع

 ىلع لدي هنالوةلامم ال

 ناكف لماكلاءانغسالا

 طخسأا م ظعىلعلدأ

 هنعةرابععقو ىذلا
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 ظ 0 د رح ا اقل اراردازلا هعتور 00 وتنوك.نأوهف هبسقلا

 ظ نيم نبى لاف ثي دا كورت «مهارباو )وهيل للا ىلص ىلا ن ل1 :رمخ نان 0-5001 دامع نب د نعدب رب

 ةبآلا ةفئاط تلاقف البسه يلا عاطتسا ن .ىلاهتهلوق ىف ءاماعلا فاتخاورذ_:!نبالاقةقأب سدا مهاربا

 رهاظ نم ىندةن ناب جوب رلعلا لهالاعاجا الو ملسوهيلع هللا ىلهىبنلا نعاتباناربخ معن الذامومعلا ىلع

  لقةبآل ارهاظ ىلع جملا ةعاطتسالا تناكهجو ىإبليبسلا هيا دع جحال عيطتسم لك ىلعفاض»ب ةبآلا
 هبقءعوهلك أبهسفنرج وءلفاحي اباش ناك اذا كاحضا|لاقو ةحصا|ةعاطتسالالاقهناةمركع نعاني ورو
 ىثلاىلءعردقيالو ةإ-ارلاو دازلا د ل_جرلا سانلا ةقاطا ىلع ةعاطت_سالا كلام لاقو هكسن ىضق» ىت-
 ريبج نيديعسو نسحلا لاق كال ذك ةإ-ارلاودازا ةعاطتةسالاةةئاط تااقوهياجر ىل ىلا ىلءر دقت, رخآو

 امهدح أ ناهجو ةعاطتسالافاشلالاقو مهتما رع نبا ثيدحاوجت-او لمنح نب دج أو دهاجمو
 جلا ضرفهياعف ةمانهتعاطت ءانوكتف جل !هغاببامهلام ن.ادجاو هن ديب عيطة سم ل_جرلا ن وكنأ

 نم دهب ولام ىل درداقوأ هند جب < نأ»سعأ اذاهعيطب ن٠ ىلعرداقوهوةل >ارلا ىلع تدثي نار دقب ل ىلاثلاو

 0 لح ارادج ناوهفال ازلاودازل 0 | .أجحلا ضرفهمزلن :رغاذه نوك- ف هن ع جدلا هرجأتسي

 هيلع ناك نانيدنءومهنوسكو مهنقفأ همزل نءةقفلو 2 ةفأ : نءالضاف هءوج روهباهذل.. فكي امدازلا نه

 اورخأ وأ هل-قاوجرخ نأف تقولاش كلذ فدلباا ل هأجو هرعتداعلاترج تقو ىف نوجر< ةقفردج+وو

 قيرطاا نوكينا طرتثي ومهعم جورخلاه.زابالةإ - تلم نراك ًاعطقبالا نواصإ الت ةوىلا جورخلا

 لزاتمنوكسن :نأ طركشي و هءزلب الةرافخلاب اذ .ىدصر وأ ر فاكوأ لسمو دع ن ءفوخ هيف ناكن افانمأ

 ! 1 ترا ان دن اهله قرت نافدازلاو ءانملا و .هدوجوب ةداعا|ترحامابف دعةرومعمةلوهأم ءاملا

 جملا همزاب ال باستك الا ىلع رداقوهودازلا دم وأ ىذثملا لعر داقوه وةل-ارلا د لولو جورخلا همزانالف ا

 كلام دنع جحلا همزلي و ثا ذ لعفي نأه ب>تسإ وج ابوجولاطرمشةإ >ارلاودازلا نا دجو لعج نم دنع

 هنكك ل مهلودّؤرب ىجربال ض صدي وأأانمز ناكناب+_سفنب ازاع ل جرلا نوكيناوهفهريغب مي كاان

 ينجأوأ هدلوهل لذب و لامهل نك ناوههعج< ن .رجأت بنأه يلع ب>يفهنع ج ع : نموجأت:نا

 ىنأد- :عو ةعاطتسالاب قلعت .جلا بوجو نال هق دص ىلع دمتعي ناك نا جسملا همْزل «_:ع جس نايف ةعاطلا

 2 -اطا| لذ بيب جلا بجوأ ن نمةةوهلام بص غ نم ىل بال كالام دنع و ةعاطلا ل ذب سلا بح الةفينح

 معنخ نمةأ ما هن ءاخ لسوهياع هللا ىل ههللا لو هرفي در سابع نب لضفلا ناكلاة سابع نبا نءىورام

 قّااىلا لضفا|هجو فرم 0 اوسر لءؤ-هياارظنتواهباارظني لضف !لعفل هيقفةدسأ

 5 تثنا ---- اخي شىأ تكردأجحلا قمدا. ع ىبعةللأ هذي رفنادلالوسرا,تلاقرخآلا

 ىنغهللانافرفكن .و)ىلاعتهلوق و ني يحمد! ىف هحرخ أ عادولا تح ىف كلذو من لاق هنعجحأف أ ةل>ارلا

 ندوه عودت نعوه:ءىنغهللانافدب رذكو هتنج جحح ضرف ن..ةللا فزلأام دي نهو ىنءي (نيملاعلا نع

 ا ا ار رد وف كرت يضعوا كر ليقودشلح عيج

 وأايدوهتوعناهياءالف جحموهللا تيىلاهغابتةإ-ارواداز كله نم ملسوهيلعهللا بص هللالوسر

 اذه لاقو ىذمرتلاهجرخ ا اليبس يلا عاطتسا ند تدبلا جبح سانلأ ىلءهتلولوقي ىلاعت لنا نا كلذو اين ارصن

 فعذيثرحلاو لوهحم هللا دمع نبلالهو لامهدانسا فوهجولا اذه نمالاهفرعن الس رغن سح ثيدح

 زاملاباعصأ ن.مهريغو دوهيلا ف تازن ليقوامنا هرب مل دق ناوارب هرب جح نا ىذلاوهليقو ثيدحلا ىف

  000  2|1|1|ذ1! | | | 1 111*”25

 ظ هباورغكو بجاوريغةكمىلاجحلا اولاقواو> < لف تي.لا جح سانلا ىلعهنلو تازنف نوما سءانا اولاق ثيح

 تازنف



 ااا

 ْ توبا جحح ضرف سانلا ىلءةللو ىأ تدب ا حج سانلا لع ةلر) لجو زعالوف و كلذ فايسكا !ىتلا

 س.+ ىلع مال الا ْى سو هياعةطلا ىلصهتلال وسر لاق لاقر عنان ع (ق) مال سالا ناكرأ ادحأ جحلاو

 ىل_دىنلادعف ناضمر موصوج ل اوةاكزلاءاتياوةالصلا ماقاوهللالوسرا دم ناوهنلاالاهلا ال نأ ةداهش

 نء*ىلءبجاو جحلا ضرفو ىنعي (اليبسهيلا عاطتسا نم) ةسهللا مالسالا ناكرأ ن٠ جلا لسوهيلعهللا
 مارحلاتيبلا جح ىلا ليبسلا دجوو فياك#تلا لهأ نم عاطتسا

 تسلوأن ا ملسوهياعةللا ىلصةنلالوسرلاقلاقرذىبأ نع(ق)ةرمعااوجحلاوتيءلالضفىف (لسف)

 نا نءاماعنوعب رألاقامونيي ؟تاق ىصقالا دجل' ل ةىأ مث تاق ةبعكسلا هيف ىل_هياكرابم سانلل عضو

 هتدوساعاونإللا نماضارب دش ا وهوةنجلا نءدوسالار خح !لزن )سو هياعهنلا ىلص هللا لوسر لاق لاق سابع
 رجا ىف لسو هيا ءهللا ىبصةننا لور لاق لاق «نعهلو حي نسح ثيدح لاقو ىذ هرتلاهجرخ أ مدآىنباياطخ

 دبع نعهلو قع هماتسا نم ىلع دهشي هب قطنب نا-اوامهم صبي ناني عدهلو ةمايقلا موب هللا هنئعبيلةللاو

 توقاب نم ناةتوقاي ماقملاو نكرلان الويب م .وهيلعةللا لص هلل 'لوسرتءمسلاق صاعلا نب ورمع ن هللا

 نعىورياذهو ىذهرتلا لاق ب رغملاو قرسثملا نيب اماتءاضالامهر ون سمطي مولوا_ه*ر ون هنلا سمطة جلا

 ذجاسم ةنالثىلاالا لاحرلااو دشتال لاق لسمو هيل عهتنا ىلص هند لوسر ناةرد رهىبا نع(قالافوقومورمتنب|

 دشتاللاقمالسلا هيل بنل ناىر دخلا دعس ىبأ نع( ق) ىدقالا دجمملاولوسرلا دجسمو مارحلا دجسملا
 انبطخ لاقةرب رهىنأ نع (مإ) ىصقالا دج. ىلاو مارملا دج لاو ذهىدجسم دجاسم ةنالثى الا لاحرلا

 هللالو-رايماعلكف لجرهلل اقفاوجف جملا م<.1ءضرفدق سانا ااه اقف سو هيل عهدا ىله هلال اوسر
 ءاج لاق ر مع نبا نع مءطتسا الو ثبجول معأ تاقول ل .و«.لعهللا لص هللا لوس ر لا ةفاثالثا طاق ىتح تكسف

 لاقو ىذهرثلا هجرخأةإ-ارلاو دازلا لاق جملا ب جوبامهللالوسرايلاقتف ملسو هيلعةنلا ىلصىننلا ىلا لجر

 ىلأ نع (ف) هظفح لبق نم علا لهأ ضعب هيف م اك:دق يل اىزوحلادب ريو مكارباورجساتا دح

 الاءازجهل سيلروربملا جحلاوام منيا ملةرافك ةرمعلا ىل ةرمعلا لاق لسو هيلع هللا ىلصةنلا لوس نافع
 لفتييلااذه حج ن نمظفل ىفو لجوزع هلل جح نءلو#.مل«وهياعللا لصةللالوسرتعمس ةياور فوةنجلا

 لوءرنادوعس»نبا نعوهبنذ نم مدقتامهلرفخلاقوىذمرتلا هج رخأ همأ هندلو م ويكع ج رق دف: مو ثفري

 ديدحلا ث.خ ريكلا ىفنءاكرقفلاو بونذلا نايف: امهئافد رمعلاو يلا نيباوح ال ملسو هيل عةنلا ىله هللا

 هب ديس هموب لظإنمؤم نماموةنجلاالاب اون ةروريمةخل سدلو:_ضفلاو بهذلاو
 نمام لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاة لاق دعس نب لهس نعهلو بي رغ نسح ثدي ددحلاقو ىذمرتلا هجرخأ

 ىذمرتلا لاقوانههوانهه نم ضرالا عطق:ىتحردم وار جشوأار ح نمهلامشوهنيع نعام ىباالا ىبي اسم

 5 ص نسج تببلاب فاط ن.ل_-وهيلد هنلاىبصهللالوسر لاقلاق سامع نبا نعهلو بي رغثيدحا ذه

 سب رغ ثيدح | ذه ىذ هرتلا لاقهمأ هن دلو مويكهب ون وذ نمجرخ

 ةسجلا مالسالاناكرأدحأوهو لسم لكى لع بجاو جمملا» ءاماعلا لاق جنخلابقاعتت ماكحأ ىف لطفا
 ا بالو ةعاطتسالاوةب راو لق_لاو غول باو مال_سالا طئارسش سة جملا بوجولو
 ىبسملا ىلءبجالو نو: لال اوقا.كح >الوةبرقلالهأ نم سيارفاكلان الجص لا تحواو نوذجلاو

 عمتجاو دبعلا قتءوىبصا! غاب اذاف ضرفلاطقس!الواعوطت امه حيص دب ءجيحوأ ل ةعيىبص جم>ولو ديعلاو
 جح سال! ىلع هتلوىئاعتهلوقا عيطتسملا اريغ ىل عب الوان اثادك نااموماع بج وجيحلا طئارش امهي

 مالسالاةتج ضرفهنع طقسو هج حمص جحو جحلا عيطتسملاريغ فاكنولفاليبسهيلا عاطتسا خرم تييلا

 ميطتسملا اماقهريغب اعيطةسم ن وكي, نارحألاو هبت اعيطت_بنوك/ نأ دحناءون ةءاطتسالاو

 كاب ل يبي يي ييُشششُللللل تت 2221

 ماع ىتلام ةريسم مهجهنم

 (تيبلاجح سانلا ىنعةلاو)

 ضرف مهيلعهلر قفا ١

 ربغ وكت بلا جح جحلا

 حتفابو مساوهوركىبأ
 قنادغءل امه لءقوردصم

 كا
 ضعبلا لدب هنأ ىلعرج عضوم

 هيلا عاطتسا) لكلا نم
 هيلع ىلا هرمسف (اليبس

 ريمضااو ةإ> ارلاودازلإب مال

 لكو جحالوأتيبالهيلا ف
 ليبس وزة عئثلاىلا ىتأام
 ىف اعت هلوق لزنالو هيلا

 ثدبلا جم سانأا ىلع هللو

 هلناىل_د هللالوسر عج

 نايدالا لهأ ٍل_سوهياع
 هللا نا لاقف مهبطذن مها

 جملا كيلع تحك لاعب

 ةلم هن.تاماق .اودشل

 نوهلا مهو ةدحاو

 اولاقلام سج ه,ترفكو
 هلا ]مالو هن نيوز

 لزنف هدمت الو



 د ىلع سدتلنال تادضاو ثامال#(تائدب تان ءيفإل عضو فري مضلا نم نالاح ىددهواكرا هد مه دبش ءو وشاف هبال( نيملاعا ى دهوز

 :ردق ىلعهتلالدةوفو هنأشروهظاةريثكت اي. ةلزنعهدحوهنالد>اولإب ةعان+ ناب حصو تاندب تاب اهلوقا نايبفطع ( ميهارباماقم)

 ىلااهبفهصوغوةب [ءامهلاةرخا| ىف مدفلارثأ نالت ار ؟ىلعهلامشالوأ داصر ةج ىفهم دقري؟أ: نم مال_ل' هيلع مهارباةوبنو ىلا هننلا

 ناك هلخد نمو ) نأ ىلع ةصاخ ميهاربال هنآ مالسلاموياعءايدنالاتانارئاس نود» ءاقباوةناضعب نود ةردعصلا ضعب ةنالاوةنانيبعكلا

 «يهارن ا ماقم تانيب تاآهيذ ليق هناكف هلخ اد نمأ ىلع ل دي هنال ىنعملا ثي- نم ةيطرسش وأةيث |-ةباةلج ناكن او تاب. الن ارب فطع (انمآ

 رتاكن ىلعةلالدامهريغرك ذىوطي ونا. الاناناهرك نينأزويد 2 (11/5) < مججاىمسفنانثالاو هلخاد نمأو
 تاباهيف ليق هناكتانالا

 دادزب و فءاضت:تادابعلارثاسو تاعاطاانالليقورب+لاةدايزوةكربلاب ص+ تيبلوأوهليقو هيفىملالا[| 7 ٠
 05 00 10 0 < مع. ١ , هأإ نماو مهارباماقمتاس

 فا نم لضفأ ذه ىدج سم ىفةالصلاق ٍلسو هيلعدنلا ىلصهللالوسرناةرد رهىل نع( ق)هدنعاوباوب ةا

 ةهجىلاهب نود: نينمؤمالةلبق هنا ىنعي( نيملاعال ىدهو) مارا دج ملا الادجاسملا نمهاوس اهفةالص[] < . 7 9 7 ١
 ىدهوه ليقوءريغاهياعر ,دقيالىتلات اي الا نمهيفالراتخلا عال ةيعو ىلعةلالد هيف نالليقومهتالص || 6 ايا

 هيف) ىلاعتهلوق ف هتجربةنجلاكىلاعتّنابجوأ دقف هو أهيل ىلصنابهدصق نم نالةنجلا ىلا نيملاءلل -- عانتتهاو ةامرلا
 ىهليقف تايآلا كالت ريسفت ىف اوفلتخ امثل ف دب نمو «ةمرح ىلع تا>ضا اوتالالدهمف ىأ (تانيب تايآ للا 0 يرتكب

 نااهنم تبا! !ده ىل_مؤ ىلع لديام ىهوةروك لمربغ تاب "الا ليقوانماناكهلخد ن٠ .ومهارباماقمهلوق هلوقرك ذلا ىط قى هوحنو

 اهضعب ىذؤنال شوحولا نااهنموالامثو انيياهلالصواذااهنع فرن, لبءاوطا ىف ةبعكلا قوفريطاالريطلا || ن* حلا ببح مالسل اهيلع
 اهنموةبعكلاب ىشتسا ئهنم ض صماذاريطلا نااهنمواهداط_هنالو ءابظلا جيهنال ب الكلا ىتح مرحلا ىف || بيطلا ثالث مك ايند
 مهريغو ليفأا باصصأ كله أ مهنلاهك-اهأالاءوب رابجد دصقامو تبل ةموح كبمت:ا نا ةبوقعلا لب كت [|ةالصاا ف ىنيءةرقوءاسنلاو
 نأاهنموتابآلا نماهاكيف ىتااججحلار عاشمو مص زو ميطحلاو مزتلملاو دوسالار جاه يف ىتلاتانآلا نمد || ثالثلا نء سبل ىنيع ةرقف
 وههتاينب ىف د_عاسملاو لاخلا مهارباوهىتاملاو لي يجلس دتهملاو ل يلج اوهتيبلااذهءانبب مالا || اهنال مالك ءادتباوهلب

 دنعهيلع موقي ناكىذلار جحا ىندي (ميهارباماقم) ىلاعتهلوق و تببلا !اذهاةم_ظعةل.ضفهذهف ليعمسا [] ثلاثلاو ايندلا نم تسل

 تناك لق (انمآناكهلخد نمو) ىدبالإب مب ملا ةرثاك مس ردناف ميها ارا ىمدةرثأ هيف ناكو تييلاءانب مالسلا هيلعهناكو ىوطم
 ييوفرعدار لا نأ لع مرح ا عيج فةدوجوم سانلل عضو تيلوأن اهلوق بيقع ةروك ل الا ايش ثلاثا يك

 نأ ن «ىنعبانمادلبلا! ذهل ءجا برلاقثيح مهار ,|ةوعداضي ا هيلعلدب : ومرح م_حانما 1 ناك هل حد |! دنع 5-25 هنأىلع

 لتقلا نم ن.أمرحلا ل-خد نمناكو ضعب ىلع مهضعب ريغي واضع مهطعب لق, برعلا تناكوهسيف جاه || ايندلا نمأيشرك ذي نأ
 فاطختي وانما اموحانلعجان أ اوريلو أى لاعت هننالاق نب رمسفملارثك ألوق ىلعةبآلا كح نءدارملاوهوةراغلاد [] نيدلا نموهاي_ثركذف
 انمآن اك سو هيلع هللا ىبصهلل!لوسر ع.ءاضقلاةرمع ماعولخد نءوةبالا نعمل قو مظوح نمسانلا أ هنأرئالا | 10

 نمنأىا ةفيذحوبأ بهذ ىتح سابعن!لوقوهوهونمافدإ_خد نموهري دقت سمالا ىنعب ربخوه ليقو '
 مرحلا فد+اوأ صاصقل هنمىف ود _يالهناف مرا ىلا اجتلافادحو ناك اصاصق ل_:دقلا بلع بجو

 مرحخلاجراخ ذحلاهيلع ماقيف مرحلا نه جرح ىت>هيلع قيضي وملك. الوىراشيالو عياببالو معطيال هنكسا
 ىلءاوعجأو مرحلا ف «:مىفوت_سامرحلا ىلا ثمرها جرا صاصقلاه-ءاع بجواذا ىنفاشلالاقو

 هلخد نموةبآلا ننعم ف ليقوهلةب وقعمرها فدمحلاهنمفوتسرهناف قزوأ قرسوأ مرا ىف ل_تقولهنأ

 بونذلا نمانم 1 ناك هلخد نمو ل دقو ةمايقلا موي باذعلا نمانمان اكىلاعت هللا ىلا كل ذياب 00

 ةيعكلا نادذب عفتراامل

 هامدق هيف تصاةفرججا اذه

 0 ءاجدنا ل-يقو
 تااقف ةكم ىلا ماشلا

 ىلا يرد ىلع هتعضوفر || ذهن ءاف لزني لف كدسأ مر لوا 1 هيلع ليعمساة أ سما

 ميهارباةوعدب هلخد نءنامًأوهيلعهيم دقر' 1 يفر الا ملا كبف جح-رسالاهةثىلاهتاوح مثهسأر ,قثتل_سغىت> هيلعهمدق

 لتاقب هيف ترفظولهنع هللا ىضر رم نعو بلطيم مرحلاى لاا جتا مثةيانج لكىنجول لجرلا ناكوانمآ دلبلا اذه لءجا بر مال ىلا هيل ت

 ا باطخلا

 20 3 2 0 وةشإ 0 0 0 : 0 طاب ذ ذْخْوِب 6 اون 5



 ا

 «1/و
 ك0

 تبيلاةليضفةبال هذه قرك ذةعكلاىلا جل !ميهارب |ةأمرئاعش مظعأ ع نهناكوافينح مهارباةلءاوعبناف

 ليقوهاوسام ىلعهدقتلاقباسلا درقاوهلولاسانلاعشو تيد أ نالوقو حا باج يلع عري

 سان العضو تيب لوأ 0 !ىنعااو لصح وأ رخآآ ئثهبيقعلصحءاوسءادتبا دجوب ىذلا نذل مبارك

 . باوثوتارب-هل اهيفدادزرت فاوطللو جحللا ءضوموة الدالة زق وتاداعلاوتاعاطللاهذوم هللا 0

 تلقنافدايلاوهيف فك اعلاءاوسىلاعتلاقك سانلا عيج هيف كرت_ثيىنعي سانلل عطوهن اوكو تاعاطاا

 ىلا هةفاضااما تلق ساخال عضرهلوقب ى رخأسانالهفاض ا وىتب رهطوهلوق ىفةيمص+_سفن ىلا هفاضأ فرك

 عيجهيف كرت_ثيهنالف سانلا ىلا هتفاضاامأو هللا ةقانهلوةك هل مظءتلاو في رسشنلا يبس ىلءف«_سفن

 نولوقيؤ مها اوءابلا نيب بقاعت بر ءلاواه_سفن ةكم ىه لبق ةكبب ىذال مهتالصةلبقو مه عضو مهنال سانلا

 كبلا نمهناامهدحأ ناهجو ةككقاةتشاىف ودابلل مسا ةكموتيبلا عضوم مساةكبليق ومزالو بزالةب رض

 سانلانالءكيت.مسريبج نب ديه_سلاقاذطوهجاز وهعفداذاهكب هكبل مفدلا ن ءةرايعوه ىذلا

 تيمسىلاثااهجولاةداتقو د_ها<ورقايلا ىلءنبدحت لوقوهو فاوطاا فن وجدزب ىف نوك اهلي

 نهللاد.ءلوقاذهو ىلاعتهللاهمصقالا ءوس رامجاه دصقي. ل ءاهقدت ىأ5َ ربابجلا قانعأ كنتاهنالةك
 نمهيفام لكصماذاهكت ءاوهمأع رض ل يصفلا كل برعلا لوق نءاهئامةلقا كالذي تيمسف ةكم امور زلا
 نم مطختاهنالةمطاخلاو اهبلزنتة_درلانال .-ر مأةكم تيمسواهلب زتىأ ب ونذلا كءاهنال ليقو نبالا

 :اهتحن نموةدلب لك لصأ اهءالىرقلا مت يمسو ةدرلا نءاضعب مهضعب مطحبس انلا نالوأ اهتمرح فخئسا
 عضولا ىف لوأ هن اامت دن يلق ىلع سانا عضوتسيلوأتيبلا نوك ىفءاماعا| فات او ضرالا تيحد

 عضو قاخ هللا نأ«: ةياورىفو نيضرالا نمأ شقا نأ لبق تيبلا اذه هللا قا دهايلاقءانبلاو

 تاوهسلا قاخ د:ءءاملا هجو ىلعرهظ تد»لوأ اوه ل يقو ماع ىفاب ضرالا نمايش ناك نألف تنلا

 لوقا هو هتحن نم ضرالاّتي> دفءاملاه+و ىل ءاضيب ةدد ١ زنكو ماع اب ضرالا ل_ءةهقلخ ضرالاو

 ىخذر ىلع نيس نب ىلع نع ىورو ضرالا ىلع ىنب تدب لوأ وه ليقو يد لاو ةداّتقو دهاحورمع نا

 سمأ مثةباوف وطي نأ ةكن اللا يمأو رومءملاتيبلاوهو ادب شرعلا تحن عضو ىلاعتهللانا مهنعهللا

 قلخ لمقهونب ةكفتاللا نا ىررر رومعلاتيبإءاملا رخأ قواطع اك ةناوقو طي ناشر د

 ىنابكلبةتيبلا اذهانجتح د_ةلمذآ اب كتعربةكئالملاهلتلاق مدا هتحامافهنوححاوناكو ماعىفلاب مد

 ناك اماف مالسلاهيلعحون نامز ىلاءانبلا كلذ قل واهب فاطواهانرف ةيعكلا ءاندب ىلاعت هللا ىماف ةشحولا

 8 سماق مالسلاهياع ميه ارياهللا كعب ناكل ءاضس هكا ١ |تيبلاعضو٠ قب وءامسلا ىلا تيبلا هنا عف 'رنافوطلا

 ةنالا قايس هيلع لدن واكرابمسانلل عضو تب لوأ اذهنوك ةيلوالا ن .دارملانأىنإك!لوقلا هثاندب

 لوأأوهأ تيبلا ند ىنريخت الأ لاقف بلاط ىلأ نب ىلع ىلا م داش ور ابمةكب ىذلل ىلاعتهلوق وهو

 مهاربا ماقمهيفو ىدهواكرابم سانال عضوت ب لوأ هنكساو توب هل .3 ناك دقال لاق ضرالا ىف عصو تيب

 لاقو ةدابعال عضو تدب لو ًاوه فرط ملاقو هيف هللا دبعدخ_س.لوأوه نسا لاقوانمآ ناك هإخد نمو

 نع )فر سانال لبق لعج تدي لوأو هيلا حبس انال عضو تيب لوأو ةكرإلا هيف عضو تدب لوأوه كاحيذلا

 00 ادا لاق ضرالا ف عضو جسم لو نع راسو لع هني وست لودر تسل ا

 داز لدفةالصاا تكردأ اام يل دسم كلل ضرالا مئاماع نوعب و ألقامهنسب ؟تاقىصقالا دحسملالاق ىأا

 ريخلاتو.ثوه ل يقو ةدايزلاوومنلاةكربا| لصأوةكرب اذ ىنعي (اكرابم) هلوقوهيف لضف!نأف ىراخبلا |

 فانعا كت بمال و١

 مل اهقدن ىأ ةريبابلا

 هلناهمصقالا 2 اهدصقب

 املر يلا ريث  (اكر ام)

 نب رمعملاو جاجحال لمح
 رغكتو باوللا نم
 تااعلا

 حارضلاهمساو هلوق ب

 نا سوماقاا ىف ىذلا

 قر رومعملاتبلاحا ارضلا

 هحدخصم هز ةعبارلاءامسلا



 زاوج ىلعو ماللا هيلع ىنلا قدص ىلع نيب لماد هيفواو ته وةاروتلاجارخا ىلءاؤ رف هنوءدباكمدق مب رخال م يغب ومهماظ ببسي

 ىرتفا نف) هنو ركشي ىذلا خسنلا

 دعب نم) مالسلا امهيلع

 نم مهمزلام دعب نم( كلذ
 مهكئلواف) ةعطاقلا ة لا

 نورباكملا (نولاظلا
 ن-ه نوف_هنال نيذلا

 ىلا نوتفتاءالو مه_فنأ
 (هللاقدص لق ) تاتببلا
 هيفو مر مل هنا هرابخا ىف
 تدب ىأ مهم ذكي ضي رعت

 اهذ قداص ىلاعت هللا نا

 نوبذاكلا متنأو لزنأ

 ىهو(ميهارباةلماوعبتاف)

 داو يلع ىتلا مالسالاةلم

 هعم نْمآ نمو مالسلا هيلع

 ةيدوهلا نءاوصلختت ىت-

 متيدداسف ىف كتطرو تلا

 مكرطضاث يحمل ايندو

 هللا باتتك في رحت ىلا

 مكحضارغأ ةبوستل

 تابيطلامبر حت <-ةمزلأو
 مهاربالةنااهل-اىتلا

 لاح افيو هعبن نلو

 نعالئام ىأم هاربا نم

 ناك امو)ةلطابلا نايدالا

 تلاقاسملو ( نيكرمشملا نم

 لبقانةلبق نيم الدو ويلا
 تيبلوأن ا)لزنك-كبق
 وهعضاولاو (سانلل عضو
 عضو عبو يوزع

 هإهج 5 سانللاتب هللا

 نالاقهن“ اك-ذ مها دبعتم

 نملوأ ل يق ةنس نيعب رابسدقملا تبي لبق عضو مارخا دما نا ثيدحلا ىفو ةبعكسلا سانال دبعتم لوأ

 (؟ا/:)

 اديعتروزحلامول بوقعي مرحام الي قوه_سفن ىلع بوةعباهمرألبالا مول بنت ن اءارطالاهلفصو

 ناكماعطلا لك لاق ىلا-ءتهننا نال ةبآلا ,هاظوهوهدلو ىلعهللا هر كاذزحن» نأ هب رلأسو ىلا ءتهن

 ىلعامارح كلذ نوع, نأ ءانثة_..ال محب ب جوف ه-بفن ىلع لي ارسسا موحام ىنئتسا مثلي ئارسس ا ىنبلالح

 الال> ماعطلا عاون ألك ناك ةاروتلالازنا لبق ناهانءفةاروتلا لزنتنأل بق نمهلوقامأ 0
 ةريثك ءاي_ثأمهياعىلاءتهنلا موحد ةفةاروتلا لوزن دهام هسةن ىلءليئارساهمرحان ىوس ليئارسس

 ىدسلالاةفةاروتلا لوز دعب ليثارسا ش + ىلع مر لا م اهاعلا اذ_هلاحىفاو ءاتخا 0

 ميرحتب موماعام ارح ناك 6 !ةيطعلاقوأ طوزن لبقمهسفن اىلعهوموحاوناك اةارودا اىفمهيلعمللا موح

 مىلك- !١لاقو اروتاا ىفمهلع ام اخد اال ىلا عن هللا ىتافاع نا لاق هناف لئارسا

 مهيلعانمرحاوداه نيذلا نم لظبفىلاهتلاقاكمهماظاةاروتلا لوزن دعب مهلعمرحااو ةاروتلا ىف ثلا همرحب
 نوةدادلاناو مهبغبب مهاني زج كلذلاقنأىلا انموحاوداه نيذلا ىلع .وىلاعتلاقو ,لط تاحأ تابيط

 لاقوتوملاوهوازجر._مياعبصوأ ابيطام اعطم_ييلعهللا موحاوظعابن ذاوباصأ اذا ليئارساونب تاكف

 مثموهيالاعابتامهسفن أ ىلءهومرحامتاو ةاروتا! ىفهللاهمرحالو مهيلعاماوح كلذ نم ئم نكي مل كاحضلا
 اوتنافد اب مط لقىنعي (ةاروتااباوتنافلق) ىلاعتهنلالا ةف ىلا هتهط ا مهم نكسف لج وزع هلل هع رة اوفاضأ

 لف متيعداايف ىنعي ( نيقداص متن.ك نا) متلقاك مالا نأ نيبتي ىتحاهيفامواهؤرقاف ىأ (اهولناف) ةاروتلإ
 ءارتفالاو ب ذك! قالتخاع ارتؤالا (بذكلاهلا ىلعى رؤانف) ىلاعن لاقؤ هدءءضفلا اوفاخواهماوناب

 ىفهلةقرق>ريغ نملوقلا عطقيبذاك- !'نالهعامقاذا عدالا ىرف نموي_دأوداسفالاو ف ذقلاوبذكتلا

 هلبةامرح نكي لو بوقعيةهج نمناك امامي رحتلانإبةخاروهظدءب نم ىأ ( كلذ دعب نمإ) دوجولا

 نم نيدلا نعهولضأ نمل .ومهسفتال مهنم لظ مه رفكن ال باذعلا نوقحتسملا.ه ىأ (نوااظلامهكنل اوأف)
 نم نارقلاهب قطنام مهماع قب اهف مهتحاسةءارباودارأ ثيح مط بي ذكستودووملا ىلع دراذهو مهدعب

 نم عونلا كلذ ناربخأ ايف دارنا ق دص لق ىنءي(هللاقدصلة) اهنوبكستر ياوناك ىتلا مهي واسمدب دعت

 ليقودووما'لوق لطب وخسنلاب لوقلا حصف م_طالالح ناكنأ دب هدالوأ اول ثئارساىل ءامارحراص ماعطلا

 ليثارسسا ىنب ىلع تمرحامتاو مال !هيلع مههاربالةلاحم تناك اهنا !ًاولبالا مو ناهلوق ىفهللا قد صدانعم

 امناو ليئارساىن ىلع ةلاحم تناك ةمعطالارث اسن ا ىفهللا ق دص ليقو هسفن ىلع ليئارسداهع رك

  امق قداص ىلا ءتهشا نا تبن ىنءملاودوهللاب ذك ضي رعت هيفذ م-طاعف أ حئابق ىلع ءازج دوهيلا ىلعتسمرح

 يللا وع داماوعمتاىأ (افينح مم .هارباةلماوعبت ئاف) دوويلاريشعماي نوي ذاك متن ًاوربخ ا ولزرنأ

 مهاعداع او م هعم خرم 'ا نمو د هيلع ىذلاوهو ملا نيدلاوهو مالسالا ىو ميهارب الم نم لو هيلع هللا

 ا انيق مسع دلي ىأ (ةيكرشلاب ا امد) مكفعملا رمبكللا اهنالمهارباةلم ىلا

 نيماسمللاو "اقدوهيلاناةبآلا هذه لوزن ببس ( ةكبب ىذلا سانال عضو تي لأن ا) لجوزءهوف اوس

 نوماسملالاقو رمشىلا ض راو مجابقوءايننالارجاهموهو مدقأو ةبعكلا نمل ضف ا وهوان ابق سدقملا تدب

 هللامهبذك أميهاربا ةامىلعممتاىرادالاودوهيااتعداا ل ليقوةبآلاو ذههنلا لزئاف ل_ضفأ ةبعكلا لب

 ح رونو مها رباذل_هىفامرح ناك كلذ ناهمزب (بذكلا هللا ىلع

 ةمدقتملاةِبآلا فى اعتلاقف هعابنإب مه سعأو نيكرسثملا نء ناك امواماسمافين> ناك ميهاربا نا اريخ او للاعت

 ءدادانب تيب لوأوهليقو ضرالاو ءامسا| قاخ دنع ءاملا هبجو ىلءرهظتبب لوأوه ليقو نافوطلا دعب جح تبب لوأوه ليفو ميهارب هانإ
 كي وةكمو مارا دابأل مع ىهو ةكبب ىذلا تبلل ىأ (ةكبب ىذلل) ربخلاوتيبلةفدرج عضوم ىف سانال عضوهلوةو ض رالاىفمالسلا هيلع

 اهيفسانلا ماحدزاله جز اذاهك نماهقاة مشا ليقو دح«سملا مضوم ةك لق و هيف ناتغأ



 "ع

 ىنلالاقفهتلم ىلعتسلف هاك كلذ لك أتتنواهتابلاولبالا مول لك ًايالمها ربان اكو ميهارباةل+ ىلع

 بوقعي وهوه_سفن ىلع ليئارسا مرحامالا ليئارسا ىنبلالح ناك ماعطلا لك, لجوزءهللالز, فانيلا ىهتنا

 كلذ ناكلب ميهاربا ىلع لبالا مول مب رحن نم دوهبلا هيع دن أم ىل ءىمال [سئاىنعيةاروتلا ل را نألمَف نم

 نامهثم باطوةاروتااراض>إب ل_سوهيلعهنلا ل_ههللال وسر مه ىماف كلذ دووبلا ركناذ هدالوأف

 نماوعّدااهف ممبذك ناب واو>ضتفاو كلذ نءاوزجكف ميهاربا ىلءامارح ناك كلذنااهنم اوجرخش سي
 ريغ خسفلا نا اوعّداو |سوهيلعةللا لصد ع شاور كن ًادوربلا نأ ليقو مهارب ا ىلعءايشالاهذهة.رس

 كلل ذفه_-سفن ىلع ليئارسا موحامالا ليئارمسا ىنبلالح ناكماعطلا لكنأ اربخأو مهيلع كلذ هللا لطب افئاج

 نايدووما|لوق لطب وسنلا لصح دقفهدالوأ ىلعو «لءامارحراص مئالالح ناك<_سفن ىلع« .رح ىذلا

 ليث ارمسا نأ بيس مرحاماماعطلاعاوب |ضعب نايةقطانةاروتلانالاقوةاروتل اراذحإب |سو هيل عننا ىلص

 مل و ه.اعهنلا ىلص دم ةودن ةأص ىلع ليادإ ذه ىفوزئاج ريغخسفلا نإب مط وق لطب واويف سلام ةاروتلاىا

 ى سل كلذن ارمخأاماقةارو2لا فام فرءيلوبتكلاارةيملايم الجر ناك سوهياعهللا ىلصهنا كلذو

 وأ ماعطلا عاون أ لكىنعي مامطلا لك هلوقو ىلاهت هللا نم ىحو سو هيلع لا ىلصدب ربخ أ ىذلانا لع ةاروتلا

 نببوةع. وه ليئارمعا ه-سفن ىلءليئارسا .رحامالا ليئارسا ىنيلالالح ىأالح ناك تام وعطملارئاس

 اهئايلأو لدالا مول مرح لي ةفه_سفن ىلع بوقعي مروح ىذلاىفاوفلتخاو مالسلام_ميلع م هاربا ن قدعسا

 !باياولاقف ل_سوه.اعهتلا ىبص هللا لوسر ترضح دولا نمةباععناشامعنبا نعدد:س ىربطلا ىؤورو

 ملسو هيل عهتلا ىلص هللا لوسر اقف ةارولا لزغت نأ لب ن«هسفن ىلع لي. ارمسا مو ماعطلا ىأانربخ مساق

 لاطف ادب _ثاض ص ضيم بوق ه!ليئارسا نأ نو.هاعت لهىسوم ىلعةاروتا|لزن أ ىذلاهللإب ؟دشنأ

 ىكتشاهنا كلذ ببس ناكو قورهأ| ىهس اب عنب الاقو من مهالااولاةف اهناملاه يلا بارمثلا بحأو لبالا مدح

 ىقأوادلو رمش ءىنثاهلهللا بهو نأار ذن ناكب وقعي نأ كاحضلا نتىوراوفهعجو لصأ ناكواسنلا قرع

 لجر كنابوة_يايلاقو ةكئالملا نم كال مءاقاتف هر ةياور فو مهدحأ عيذب نأاحيمص سدقملا تيب

 كلذ نماسنلا قرعهل ضرءف ةزمت كلم اهز هغف هبحاصام# دحأ ع رصي لذ هملاعف عارصلا ف كل لهف ىوق

 سدقملا تب تين ناترذن دق كنالةز ءغلا هذه كتمت نكتلو تاعفل كعرص أن أ ت ثول ىفاامأ لاق مث

 جيذداراس دقملا تدب بوقعيم دقامااجرخ كالذ نمةزمغااهذوم كلدنلا لعؤ- ك دلورخآ تح ذاح يعد

 كد او عذ ىلا كل ليب_سالؤ كرذت ىفودق 0ج رخال كتزمغ ااهللاقو كلم اهاءاف ثالملا هل لاق مى مفوهدلو

 ناكو صيعلاه-خأ نم بره ني> س د_ةملات دندن رينارح نمبوة*:لبقأ نإ رخآىسا.ءنالاقو

 عجولا نءليالا مانيالناكف ةد_ثهنم قاواسنلا قرعهد جاهفر ظني بوق عب وءامس'ا ىلا دعصو بوفعير

 هسفن ىلع همر قرع هيفاماعطالواةرعلك أءال نأ هللاءافش نا بوقعي فاذ حايص ىأءاغرهلو تردي 0

 كلذ بوقءي باص كل تي ةواهتواك ًايالو محلا ن .اهنوجرح وقورعءا| نوعبتي كلذ دهن ءونناكف

 ( للا - (نزان) - ؟8)

 كن امعزت كن سو هيلع هللا ىلس ىبنللاولاةد وهما ناةبآلاهذه لوزن ببس (ةار وتلا لزنت نأ لبق نم سفن

 لزنت نأ لبق ْنمهسفت

 فيفختلاب و (ةارو-تلا

 موخوهو ىرهب و سىس

 كما مادلاو لجل

 ناىن-ءملاو هسبلا ماعطلا

 الال_حلزت ملاهاك معاطملا

 لازنا لبق نم ليئارسا ىبل

 امافو 57 ىلع ليئارسا

 ىسوم ىل-ع ةاروتلا تلزن

 لبالامواهبق مويلعمرح
 ليئارسسامب رحتل اهتايلأو
 هسفن ىلع كلذ



 6-00 هجو#+ "هن اق دصت ن هلك ن بلا نعوا نورث ؤتوا عوبع :ىنااكااوم د 4 نوأ 0 (نو.< ا اوقفنتىن>)

 قارولا رك ألاقو ننوكلا نعىلختااب برل| ىلاو بالا ض عب قامئابربلا ىلل لوصو ا( 11/5 ىلع اولا 6 اهىفلخادوعذ

 الا 9 ىر 1, اولا

 ناو روجعةلاىل!ىدهيب دكا ناواقي دم هناد ط6 ىتح قده مالجر | ناو ةنجلا ل 4 5 مرا 2

 لاقناءمس نب ساونا! ن ء(م) اياذك هللادنع ب كك ىت+ 9 تانكي 8 نلجرلان أ اوراع انلاعنا ّئد ديم ,قدءفل

 نأتهركو كردص ىف كاجاممئالاو امنا ن بجربلالا فانا ملا ع نع ملسوهيأ: كيسا ةضراش 1 0

 ةيمزىاواخ دنر ار ١ ربًاونوك:ىتجةحلاصلا لامعالا كاع هولا ري اوقف كن. سام :لا|هاع ملطي : 0 5 4

 ايياوقفنت دا ةذحلاىلإا ىدؤوملاريلا اونا و انت ناةبالا ىن :ء:لاققة +اوهربا 4 ١١ انفلا نالاق ٠ كرمف هن ,ارذ لا

 نأوهلبقو نوقفن هنمثيبحلا اوم الو ىلاعت هللا ل !اق دنع اهسفن و هقول و و (نوبحت هَ 1 0“

 ىلأنع (ق) ةداصخ مهب ناكو او مهسفنأ !ىلعن ورثؤي و ىلا ءتهنلا لاق هيلا جاكم تن 006 ند قف ا 000

 اع

 نالل اقام قال صدمب 2

 ظ تنأوقدصت نالاقلذف' ةقدصلاىأ هللالوسر .ايلاغف لجر ل- و عشان جشالوسربلا !لاقةرب ره أ 5 111 0

 ظ دك و ةاواذكن الما تاقموقاحلا تغلب اذاىت جل معالو 01 ىنغلاع ماتور ,ةدلا ىيذك معيحش جع حعيؤود ا اع قفنأ

 ظ اوجرحكىتحرللا اولامت ن !ىنءملاو ةضورغفلاة ةاك زلاوه سامع نء1لاقو ىا اهقنالا اذه ىاوعلت> وع ناك دقوالا 9 هن هنلاناف مو هر نم

 لاقوةاكزلا جارخا ىفبيغر هنالدعبو. ةوداك زلاةب ١ اب ء+وسلا .هبآلان أن ادق لوقل يبا ا اقاكز' |

 لاول رت ما هجوهب ىتبا هل م ءْن هل اهقفنأب ئم لك نسا لاقو تاقكح 0

 | ةحلطوب أ ناك لاق كلام نإ سن أن ع ف )ناب ةقش ىدرل اولد 0 خدي هنأف ةر ع

 أ هللا ب صهننالوسر ناكو دحعسملاة| يقسم تناكو هاحربن هيلاهلاوما 1 نا "والامان د دملاب رادنالاو 1 ||

 ظ امتاوقفنت :ىتحربلا ولات ناةنالإه ذه تازئاماف سنأل !أك تيطاسيقءام 5 ن*هبرعشن و ا سوهياع | |

 ئَُم 2 لكن ميلع وعئىا

 6 زاحف هنوقفنت

 ضد يءبشا ى والا عدو

 اوقفنك ىدهللادبع ة ةءار د

 ةيناثلاو نوبغام ضعت

 ناكمودىانمىانييبالل اولاثت ع ناهباتنك ىفلو 1 :ىلات نبا ناهي لودر انبات ربا هلل !لصءايالؤ سر يلا ةحلطوب أماقنوبح
 هنوبحت بتيط قافنالا هللا دن ءاهرج ذو' درب 01 لجو ز ع هلق ءصاهناو احربب ىف !ىلاومأ ثجح نا داو ويح منا اودهذ ىدربل 3

 جارلام كلذلاةوأ عار لام كلذ خب لوي 1: هنلا لصهلنا لور لا ةفاتّئش ثيح هللا لوس راب اوءْضو انو هيه 2

 ا عار ع ب راقأىف: «>لطوب الهمس هلل 'لوسراب لع اةحلطوب لاقف نيب رقالا ىفاهاء جتنا يرأ |

 د تا اذ ةنركملا ىلع ةيذي٠ىهوةغاابإلاهري ركع -ةواذرلاو حد ادنعلاقتةلك ى 5

 احرب» ووباواودعفت كيلع ج ويري هانعمءاي "اب يار لامش الذ ىرحالاهباورلا فو جب روذى أ عارلا .هلوق#ع# ١

 ىسومىنأ ىلاباط+' نب ريع تك لاق-ها# نع ىو ءو:>كلطىبال ناك ائاوهو ةني بإب عضوم مسا ْ

 نالوةيلجوزءهللا نار .علاقف تبع أت ءاجاماف ت ف مو ءالوأج ىبس ب نمةيب راجدل عاني نا ىرءشالا

 كياىعدب كنا مالا

 تناومع- هاربا هإ م ىلع

 !تانلاو الي

 كلذ ناك م السلا هيلع لاقو
21 

 لي م اهنا دوهملا تلاع

 امهنعهللاىضررع نب هللادبعنأر مع نب هنبا دمع نب ةزج نعورماعةةعاف نوي ءاوةف.:ىت>ربلا اولانت |
 افىلاعت هنا ىتاطعأ فترك نؤدللا اديعلاةنو.- 2 «اوقفن:ىتجربلا اول ! ل ناةيآلاهذههبلق لع ترطخ ا

 اهتحكتناةناهتاعج ئ ىف دوعأالىناالولو ل 3 ىلاعن نها هجول ةر ىه- اقف ةنالف نم ىلإ بحأ ناك |

 لاقي سرفب ةئراح نبدن زءاج نوب ام أوقفت ىدرلا اولا ناةيالاهذهت لزب ال لاقرانيد نب ورد عملا ْ

 هللا ىبصهنلالوسراد» طعافةللالوسر تتمة ةربرع اعهللا لص هللال وسر اهكناكل | 5 ْ

 هيلع هللا لصهنلإل وسر لاف اهم قد مدت ن 00 اا ماهللالوسرايلاةفةئر راح نادب ز نبةمأ أ سوه اعأ

 هل< ندع و

 حوبو ميها ربا ةلم ىفةمرخم

 ابيدكت لزن مالا مهياع

 ىأ (ماءطلا لك ) مه
 ١ ١ - كا - «٠

  0عازت ااهيقىبلا تاموعدأ
 لاق ل_سو اع هللا لص ىنل :لادنم كلذى ارا ماؤه سفن قدجو ادن ذنأك ة ةهناور قو تقيس دق سو

 زيبا واب ب ىتتثا ىعار الل ةف ف.ضهب لزئر ذاب 'ىورواهايقدت هللا ناامأ |
 ىفمضوأ مو.اهيل !ىتج موي نالاقددبلا "كتاوت اهلك ل |؛الارب_خ تا +وىعارلالاة3 ى 0 0 ا 5

 ل ةءاروه اماهمم نأف

 ا ليئارساىنلال>
 ناف)هنوهركت ثي 2 نموأهنوبحت ييط نم ناك * ىأ نم ىنعب ( ئذ نماوقفنتامو)ىلاهنهلوقو رفح | ٌ | 0

 3-3 9 د ىىم و راد مراوح

 | ىعليئارس' مرخامالاليئارسا ىنبل ارم اىباالح ناكم ماعطلا لث) لجوز 5 . هلوفو هب كب زا راجع وهما اعبأ(م م اعهبهلا 1 5 ثا ا د 1 نك

 هب اقن ىلع)بو تا !ئاريسا مرجامالا) فلج نهال لاعت ننالاق ما زددا ولاوشن ؤملار 5 تحف

 هدءد+ديعأ !ذكن الد ناك-ةولحلا دهربغىفروك كد مهباف ثي دارا سم .ءاناكدقوالا - عل هل وةولهعالد ذل ضعت ىف لم هالو هلوقاب



 اذه
 درأىتءوانلادبامرفكسلا ىلع مقن اولاقو ةكع مهرذك ىلعاوم اقأمالسالا ىلا ثرخلا عجراماف مالسالا نع

 مالسالا ىف مهنم لخ د نفذ :بر_.وهيلعشا لما لوشر فالف ثرطأ فكرا مرا دن 01

 هللادعود_ففتاد نافةبآلارافكمهواوتامواورفك نذلا ناهرذ ك ىلع مهنمتام نهف لزنو هنن ونتلبق

 لاقف مهب وت لبقت ناهلوق ىنعم ىف نورسفملا فاتتخا تاق مهتب ون لوقت نإ هلوق ىنءءاذ بان نميةب وتلا لوبق

 لاقىلاءتهللا نال ة>-رم ثلا تقووهو توملا ”هرمك نيح مهن ون لبقت نا ىدسلاوةداةقوءاطعو نسحلا

 ىلع توعىذلا نافنآلا تبتىنالاقتوملا ,هدح أ يضح اذا ىتحت ايسلا نولمعي نيذالةبوتلاتسماو |

 لبقت نا كلذ ىلءاوتاممث وا ءفاماواعف نبذل !نيديرملا اوأرافكلاوأدوهماانالاقهناكهّتب وت ليةنالرفكلا |

 لاقو ,هرئامض فرفكتلاو مهاو> ًارتساةبوتلاراهظا ىلع اوم زعواو دنا نيذلا مهنا سابع نبالاقو مهب وت

 كرمشلا لاح ىف مهتب وت ناف كرسش )ا نماوب و :.مو كرسشلا لاح ىفاهوا.عبونذ نماوباتموق ىهةيلا علاونأ

 نم ةبوتاالبق,ن اعوان ىلاءتةئلان ال, هرذك نمال يابا عرفك ع رشكتنا نكاد

 روفغهللاناذ اودلصأو كلذدءا نماوبات نيذلاالا ىلاءتهلوقل بنذ لك نه بئانلك ةبونلباق هناو هدامع ٌ

 ةب وتلا لقتال ىذلاف اذهىلءف هنمةب ولا لية ىذلا ىندملاريسغ هنمةب وتلا لقتال ىذلا ىنعملا نأ لع ميحر

 لمع ليةيبال ىلا هتهنلا نالهرفك ىلع ماقأ امةب وته_:مهللا لبق. الر فكل دعب رفكلا ىلع دايدزالاوههنم

 ىلاعتول وقر ميحرروفغه سفن فصوا5 هللا ناف لصأو»ر كو ةكرش ن هباناذاف هكرسش ىلعم اقأام كرمذم

 لاس ن نو 21 0 0س (نواشلا ع

 000 1 .لخد ةكمزسو هيلعشا لع

 م انصالاةدرعو ىراصئلاودوملان هناا ميج نمار 3ك تاق نمف تزن ليقور فكلا ىلع مهنم

 ضرالا العامر دق ىأ(اب .هذ ضرالاءىله مش دا أ نم لبق ع ناف) رفكللا ىلع تامع نم عيج ىف ةماعةبآلاف

 ديم ترا ا الا ةاولد اذاعم لم 9 (ةبىدتفاولو) هم رغىلااهقرعش نم

 كلذ كو كلذهعفن. هر فك ىلعتام دقوارهذ ضرالاءل !ء هللا ىل ب ,رةنولرب دقتلاو فطعللا همنا اهتدئافو

 نهلوبقلا ىف :ب حرصت هنال اظيلغتلا ف دك أ اذهوهنم لبق نأا هذ ضرالاءىللعباذعلا ن. .«ىدتؤاول

 ابههذ ضرالاءلممه دحأ نملبقي نلف هلوقهجوا.ةةرخآلا ىفأي_فث كلمالرفاكسلا تلق نافهوجولا ميج
 هلذياةمايقاا موب اههذ ضرالاءلءردقرفاك_ال نأول ىنءملاورب دقااو ضرفلا ليبس ىلع درو مالك-ا|تاق

 ء«لمايندلا ىف قفن ًارفاكلاا نأولهاذعم ليقو كالذ نم ئث ىلعر د_ةيال نكلو باذعلا نم هسفن صيلخ ىف

 كلام نب سن اع نء(ق)باذعلانم مهنوعنعنيعنام ىنعي (نإ رسدان نممطامو ميل ب اذعمطإ) رفكسا | ىلع

 هه ىدايابا اونوكت :ناوربلا ة 3 ةيقحاولا+# ٠ نإهانعهليقو ةعاطلا اودلمقو ىوقتااوهربلا

 ىقعسوت ىأدب و ردم ءاار لاد , ربخلا لعف ىف عسوتلار ءلاىل_هأوهباوث وهو ةئلارباولانت نو |هانعم لق 5و نوي

 ريعان

 96 ورع ا 0 د هه 00

 ءانهتالولغاو تدعو ق ك- صلا ىف لمع _س دؤوةعا اطأادد ءلا ٠ نمو باوثاهللان مربلاؤهتعاط

) 

 تتش ج2 يش يشتت ايت سس ا ير شتي  ئتدل 22222 2 يت تا تشتت ل ل اللا اي

 مس يب ب بي يتبل

 ١ تام نمىل'ة راشا( كا وأ ة |ويةمريغر فكدلا عمةعاطلا نال كلذ هعفنماهرفك ىلء تام مئايهذ ضرالا

لن اولها اقل ميلا عرانا لم ارحل لي دزس تا ا نع
 أ ضرال !فامءا

 | ىف كرشتال نأ مدا بلص تب ًاواذه نم نوهأ كنمتدرأ لوقيف من لوةيف فه ىدتفن تنك أ عي

 0 ىنعي سا ع نء لاق (ربلا اولا نا) لجو زءهلوق هم ملم ظفا كرمشلا الا 3

 |اهاوق

 نانولاضلا ,هكئلوأو)

 مهواوتابو او رفكنذلا 1 اك ربل

 هد> أ نملبم» ناةراذك

 قءافلا (ضرالاءل-م

 ىلإ نذوب لف نان
 طرمشلا ىل- عىن مالكا

 عانتماببسناوءازلاو

١ 

 توملاوه ةيد-فهلا لوبق

 امؤءافلا كرتورفكلا ىلع

 مالكا نإب رعشب مد- هن

 هيف ليادالوربخوأ دتبم

 (اههذ) بيستلا ىلع

 ىأ (هبىدتفاولو) زيي
 ةيدف مهدحأ نم لبقي ناف

 ضرال'ءل ىدةفاولو
 لاقي مالسلاهيلعلاقارهذ

 ناكولةمامقلاموبإ رفاكلل

 انهذ ضرالا ءىل_مثال

 لوةءفهايدتةمتنك أ
 تل يداها لاف

 واولالل-.ة كلذ كر

 كئلوأ) ىننلا ديك أل
 مؤم (ملأباذ. ءيط

 ( نب رسدان نم مطامو)
 باذن علا نيءؤاد نيئدعم

 اوغامت نإ (ربلااولانت نا)

 اونوكست ناوأرلا ةقيقح

 هللا رب اولاذت ناو 1 اراربا

 هءاونوهو



 و (مهناعادماررفك اموؤهنبا ىدرمنيك

 واقحادخم ىألوسرا

 د_هاوشلاىأ (تانيبلا

 تازهملارئاسو نآرقلاك

 موقلا ىدوال تلاو)
 اومادام ىأ (نيملاظلا

 .مدومالوأر فكلا نب رادخم

 اوتاماذا ةنلا قب رط
 د (كئاوأ) ارافك

 هربخ ناث أد ء(مهؤازج)

 اسمعو (هللا ةنعل .ملعنأ)

 مهؤازجوأ كئارآ ربخ

 كئاوأ نم لاتشالالدب
 نيهج أس انلاوةكنالملاو)

 اطا نملاح (نيدلاخ

 ىف (اهيف) مهباعف ميااو
 منع فنعال) ةنعللا

 نوراظني مهالو تاذدعلا

 (كلذدعب نم اوناتنيذلاالا

 داديرالاو ميظعاا رفكلا

 وأ ودسفأام (او>لصأو)

 هللا ناف ) حالصا!ىفاواخد

 (مي>ر)مهرفكل( روفغ

 نا) دوولا ىف لزنو مه

 ىسعل (او رفك نبذلا

 ىسوع مهنا عا دعب ليجنالاو
 اودادزامث ) ةاروتلاو

 هيلعةللا ىلص دمحم (ارفك

 اورفكوأ نآرقلاو لسو
 هيلع هللا ىلهةللا لوسرب

 هب اوناك ام د_ءب مسو

 مهكعبم لبق نإ ممم
 مهرارصابارفك اودادزا

 لكىف هيف مهنعطو كلذ ىل
 اودنرا نيذلا فلزنوأ تقو

 (مهت وتلبقتنإ) نوذملابي ردمحمب صب رقن ةكعب ميقن اولاق نارفكتا!مهدايدزاو ةكعاو_ةحلو

 دإ اودهش دقواورفك ىأةرمضءدقو لاحال (ق>لوسرلانااودهشو) فراوا

 هءاجو) 5

 انيدمالسالاريغغتبب نءوهلوق ىفةمركع نع -ىربطلارب روع !ىوروباةعلالوص>وباو كا نا هرزحو وطور

 سانلا ىلءهنبو مطلق لو هي: هلبا لص د# هيدنل لجو زعهللالاقف نوماسم نف دوهمأ! ت لاق هنم لقي ناذ

 نبةمعطو ىراضالادب وس نبثرحلا هنمارافك ةكماوت أو ةنيدملا نماوجرخو مالسالا نعاودتراالجر

 اوما نادي هانعم نال ل عفلا ىنعم نم مينا |ىفام ىل عفامءال

| 

 ثعباماف ثوءمم ىن نامزلظادقنولوقيو هءنورةب ورافكسلا ىلعدب نوحتفتسإ إ_سوهياع هللا ىلص

 1 وب اوصالدللادشرب فيك هلنا ىدوهمم. 5 قعم رادس>وايغبهباورغك ملسو هيلعهللا ىل-د رم

 رارذاو هانامهقي دصت ىأ أ مهناميادعب سو هيلعللا لصد ةوبناود#ج ىأاورفك اموةناعالل

 0 دهشاورقا نادعب و ,ىعإ (ق- لوسرلان أ ودهشو) هب ردنعنءهبءاجاع و

 اهاثع ىتاا هيون ةحص ىلءةلادلات ازعملاو نيها اربلاو جحا ىنعإ( تاني ذيبلامهءاجو) قدصو ق> هباوهقلخ

 مهنا ىلاعتهماع ىفقيساباوصلاو قالا ىلا مه 1 (نيااظااموقلاىدهبالةلاو) ةوبنلا تتر

 اموقةللا ىدهي فيك ةيآلا ل وأ ىفلاق فيك تاف ناف باوثل اونا ىلا ةرخآلا ىف ميدل لوقو نوملاظ

 فيك هلوقنالراركت هيف ست لقراركستا ذهو نيملاظا|موقلاىد_مالةناواهرخا ىفلاقو اورفك

 ةيالارخ[ىف كلا كلذ ممعىلاعتهنا مثمالسالا نعني دترملا كئلواب صةخشوهامنا اورفك اموق هللا دوب
 ىءسامتاو ىلصالارفاكللاو مالسالا نع نيدترملارافكسلا عيج ىنعي نيملاظلا مولا ىدومالهللاو لاقف

 ههلعنا) موا عا دساو 0 قع (مهزازب كئاوأ) اهعض 0 ا ماما ةاكلا

 ةروس ىف ةبآلاهذهري_سفت مدق: دقوةنعللا با نع ىف ىأ (اهيف نيدلاخ نيعجأ سان ذلاو ةك الملاوّساةن ءل

 تقو نم مهنءرخ بالو باذعلا تو نءنو رخؤيالىأ (نورظني مهالوباذعلا منع هفخنال) ة ةرقبلا
 ,درغكو مهدادترا دعب نم ىنعي (كلذدعب نماويات نيذلاالا) لاقف ىلاعتوهناحبس ىنثتسا مث تقويلا

 نلالوسراواس نا هموق ىلا ل_سراف كلذ ىلع مدن زافكحاب قمل 1ىراضن الادب وس نب ثرحلا نا كلذو

 ثعبفةبآلا اوحلصأو كلذ دعب نماوبات نيذلاالا ىلاءت هللا لزئاف اولعفف ةب ون نم ىل له ل_سو هياعةثلا ىلص
 «2ب ون سو هيلع للا ىلص هللا لوسر ل بقوائاتةنيدملا ىلا لبقاف هموق نم لجر عم سألوا هوخأ هيلااهب

 ىتح ىفكتالاهد>وةب ودا! نانيبفةحلاصا!لامجالاةب وتل اىلا اومذو ىأ (ًاو>اصأو) همالسا نسحو
 تادايعلاب قاما عم مهرهاظو تابقارالب قملا عم مهنطاباو اوحلضاو مانعمليقوإ حاصلا لمعلااهملا فاضي
 روةغليقووذعلاب ةرخآلا ف م>ررتساإايندلا ف مهحئابقلروفغ ىأ (ميحرروفغ هللا ناف) تاعاطلاو

 نلارفك اودادزا مثمهناميا دعباورفكن يذلا نا) لجوزعهلوق هو باوثلاءاطءاب ميسر باذعلا ةلازإب
 مثمهئايبنأ ن ههري دغو ىسوع مناعي دعب لوجنالاو ىسعب اور فك مهن :|كلذودوهبا!ىفتازن م ون ل دقت

 مهناكلذو ىراصنلاو دوم ملا ف تزن ليقو نارقلاو ل سوهيلعةننا لص دمحم مهرفك ىنعيارفك اودادزا

 مهبتكىف هتفصو هتعن نم مه دنع تث اا هثعيم لبقهب مهناع ادعي هوأر امل |سو هيلع للا ىلص دمحاورفك ظ

 مهرارقادعب هللابا وكر شأ مهنا كلذورافكلا عيج ىف تازن ليقو مهرفك ل اح ىفابون ذ ىنعيار مك اودادزا مث

 مطوقوه مهرفك ةداي زليقوهيلعاوكله ىت> م هرذكى ع مهتماقابىنعيارفك اودادزا م مهقااخ هللا نإب

 0 رانيذلا دب وس نب ثرملا باهحأ نمالجر 0 رونملاسيب ردمحمع صب رن

32- 

 انساباوأر امل مهنا مهعفني كي لف ىلاعت هللا لاق توملادنعالا نوب وتنال مهنالس ابا هع مهناعا ىأ



 ب اعع 7 الا (اهركو هس ن٠فاصالاو رةلدالا ىفرافنلاب (اعوط ) ناو سالا ( (ضرالاو)“' اللا (تآوءسلاف كنا هلسأدلو) .

 0 ةماعلا و هددو هحايانما 1 اقانسااوأ اراماق تول ا ىلع هشالاونو 539 15 قعا| كارز ,داور كا ملأ ىت ىلع لد موك !دءاأ :

 حتتفو ىلاثلا ىف ءاد تاو صفح امومقءامل ابن وعد 1 :نوغيلامع الل ؟يزا+و 9 (نو 0 نهر ك7 ٠ نبع ط ىأ لانا ىلع

 6 الق ) امهريغ مهل اجستوو (؟559) امهفعا كابو سان لاعب 2 ءء+ارلاو نوو ل مه نيغام لا نالورمعوب أ مخ

 : هلبا ندري ءقاىأر ذاخلا باط+خ ىلع ءا ل ىئ رقنوغبتم» 0 , نيدنا .ط لئالدلا
 5 نعريع نابإ_سو 200 م يا و

 ور: 2 2 مهك ئواف كاذ ١هبىلوت نفهلوة ىلعاد_ةبيغلا ىلعءايلاب ىرقو ىرادنلاو دوهباارسشعما, نودلطت
 ادا نامعالاب هسعم نمو

 ة الا عوطا 1 داقنار عذخ ىأ( مس اهلو ) نوقسافلا

 ندالتد ل ليقفا هركواعو وطهلوق ىنع .يئاوقلتخاو سفالا ن مءاناو يتلا 0 85 هركلاو ةلوهس

 نمؤملالسأل |. مىسلاو عفا ا 5 اهرك مهضعإ واعوط ضرالا له عب لسأو واعوط تاو

 ةداعسأ | هل تةمدس نذ ىل اواقكك ر تل لاق ني- قاثيملاذخأ موب ىفاذه ل |-.ةو اهركرفاك !!داقناو ءاعوط

 ا .ةلامون همال_س !هءد ةاعو ُْط- ند ولا س 6 دقو اهرككلذلاقةواق_كلأ هلت قم_س نمراعو ى.طقكللذ لاق

 كل ىلا قادخا نمداللسالدنا لمقو ”مايقلا ىف كا ذهعفني ل: :لسأرلا تفوق توما 50 ةيعلاو

 كاد |: قاهرك هللدا# -قرؤاكلاا ا ءوطوخم 0 ه م أ امف هنلد ان 0-1 أماقد 2 ىلع عانت مالا

 عجو لق ىف ريمضلادحو

 كح نايرصاوأ انماق

 كولملا ماكتي اههسأن نع

 ١ (انيلعل زن أنو هللاب -- - 00 سستم سسسس مسمع
 7 )َ ّ حوذوو مم 1ءقايل دا هيفا ىعي حد دوعلاو 10 الإ 2 رااو ماهفت_سالل رك ءفأ

 5 هللا نم خا جا ظ

 نيينعاادوجول 5 حم ناىنءملاو ءايلاوعا 2 ىرق (نوعجر هيا 5 هنعور هةر هنا نا طق مؤ د هنكع الوهلة ىذقن .امميج

 قوف نم لني ىولاذا || م ذامل (تابانتكر لق) لجوز دل وق هو اين دلا ىف هفلاخ ع ن مظع دعو يشف ةءايقلاموب هللا ىلا هاكق الا
 ءاخ دوصرلا فاى و ٍْ ني مهع .ال اقد_ص ىبا,ىذلا ل وسرلا قب دصت ىفءامنالا ىلع قام ا ةمدقتااةبآلا ىف .!بوزعشللا

 قرحاو نيينعملا دعابشرات أ ريمض/| دحوا_ءار هللايانما ن3 ىلاءتلاقف مهعماملاق دصم لسوهي اعهللا لصد ةغ- 5-5 :ر«نأةنآلاهذ- هى

 بادللا ب حاصلاقو رخآلاب 1 نا ه غلبب الهنا ىلع مالكا اذ هلد_.]ناد-ولا ظفلبه_.طاخا 6 تداول

 ةماللةرقماا ىف باطخلا 0 و لوقلاا ا هلاقني_-هنا ىلعاهيب.ةةنئاانمكلاق مثوهالا جاد ىلا ىلاءتهنلا نع فيلكستلا

 0 منيح أ اعاوما اوبن رالو هري_ءاتلهلاالانطاوأنب ردناهللابان :قد_صدخلاو لق ةنآلا ىنعموانمآهلوق ى با نسخ
 ناس كا ,ن أ اعاضي أ ن3 دصو د تاب لقو ىنعب (انيلعلزتأ ام و) لدالا هيالهريغ ىلعةلناب ناعالا مدق

 اهيج مهتم ايلاو ءايبنالا لز:أامو) لدبي و فرح هريغولد_بب لو فر مهنا بتكلا فرش هنالنارقلارك ذم-ةامئاوهل: زنتو
 باطخوهو ل_ةلاقانهو 7

 نود مالسلا هلع 0
 رك كلايءاينن الاءال اوم صاف (ىثلعو ىسوم قو اموطامسالاو بوقعي و قحساو ليعمساو مهاربا ىلع

 اوناكو _ةءانثالا بوقءيدالوأ.ه طام_سالاوم مون ىفاوغات لو مهدوجوب نوفرتءيباةكلالهأن ال

 |( مل قرفن الم-م رم ١ 5 لاق وأاموىأ (نويبن ااو) لاقفءايتنالاو للا

 هللا لصا :© هيب لجو زعفللا صاف ضع.د نور فك ونيبلانضعإي نوتمؤي تاتكلا ه1 اكللَدَو

 رعقب الا هذهىفلز اىدعلت تاقنافءايبنالا عيمج نمو وي هناهتمأ نعو هسفل نءرب نا لسوهيلع

 ىلع هب قئاللا اكفهتمأ

 هيلع ةلزنم تكلا نال ا

 2 هةية
 اوم ىلاعت هلوةارظن 0

 اونءانبذلا لعل أى ذاب أ
 ميها 51 02 01 د(

 قوق 0 . جولا نالاع.ج نام ءملادو+ولتاقءاهنالا فرحة ر 2 ملا ىفاهاشم نم ممدقت امفوءالعتسالا

 أ نود 0 (نوةسمهلن 2و١ َََح ” الا ىيعللاب ةراتو نيينعملاد اب ةراتءاشإ زلال ممن و

 1 0 ل 3 ْن او هد مالسالاربغ غتبب نمو) لجو زعهلوق م انتدامع فاك رشه ل ءال هلاتدقنأ انوصلخم

 ا ةعناو حعساو معمسأو

 - ف ا ا ذل نا ' دوههللا دنع لو. .ةملا نيدلا ناىنعي(هنم

 توقعنإ دالبأ( طا.سالاو

 | را افاوءقو نذلا ىنعع(ن رسال نمدرح الافودو) هرعت ف[ ع ودهن ةللا يصأر م
 لوا ًاامو)ءامب 5 موف ناكو ل

 مهب ردنع نم ( مم ر نمل اللد تيءءامالا» ذم 0 مو ىسومقوأاموةرقملا فر فرو (نودنلا

 انتداعىف اكتب رهل لعجت الهلا: فن أن وصلخت نودحوم ( نوما مهل ع ن<و) ىراصتلاو دوويلا تاعفاك ناسعالا ىف( مهممد> أ نب قر نا

 (ن رسادا نمةرخآلا فوهو هنم لبقب نلف )زيبمت ( انيد ) مالسلا هيلع دم نيدريغوأ هتنهجولا مالساود.حوتلا ىنعي (مالسال اريغ غتبي نمو

 ةكك اوةلومالءالا نعاودجر مئاوءاسأ طهر فلن نا , + ىفارعقو نيذلا نم



 )فم ماللاؤ فاضملا

 ع ىبءاةنمذتم نوكت نأ

 امو مهلا باوج مال نامؤ: ءلقو. فالحتسالا تع .ىفق ءامدملا: اخانالةئطظوتاام ال(ةمكحو بان. نم 5

 أجمثا)هب نأ توك اى دال ىننعةلوصو» نوك 0 َنأَد ع+ و طر كاومدقلا- ,او> كس فايس نأمل

 ءؤتا) هم ىذلاب 02م 1 لرد كا ا قو اء ام (؟"4) ىلاهتف ئاقااَوَوْلَص داا ىلع فواعقم

 <:داو)لوسرل هب

 دامح وهو لودرلا ىأ

 املل_سووسياَع هللا ىل_د

 ىنعع امو هزد مآ

 لخلل "هد رك فق أ ىذلا

 باكلا ضعب ك ايادي
 لوسر ءىجلم ةمك-هلاو

 مذللاو - اك قَدَحَعَف

 مهقاثيمهنلاذخ أى لياعتلل

 ةمكملا ك5 1ىنأل جال

 مسا ىذلا لوسرلا ناو

 قفاومةيريصت وهب نامالاب

 مترقأأ) هللا ىأ (لاق) قدم

 (ىرصا كلذ ىلع مذخأو

 ارصا ىمسو ودهعمتلبق ىأ
 دكه ىأ ردؤن امهنال

 لاق انررؤ اولاق) دفعتو

 مكضعب دهشرف (اوذهشاف
 انأو) رارؤالاب ضعب ىنَع

 اأو( نيدهاشلا نم مكعم

 مكرارقا نم كلذ ىلع مكعم
 نبدهاشلا ند م دهاشتو

 اوملع اذا عودرلا نم

 مهذعب ةداهشو هللا ةداهشل

 هلنا لاقل -.ةو ضع ىلع

 نغ) اودهدا ةكنالملل

 قاثيملا (كلذ دعب ىلوت

 نمنؤد رمتحلا( نوقسافلا مه كئلواف) ىاخلا ىنلاناعالا نءضرعأؤهلو.قدعب دهعلا ضةنو ديكو ت اق

 ,هدارااناليقوةنر تدل“ احا مهو ثعب نألو دهب نام وم 1000 ًارزدرلعشا لَك ٍٍ

 اونمُو ةبنأل- سوهملت هللا ىل- رق ني ثعغباذ! هناي مهم ىلع قاثيا اودهعلان زو .اوناكع ابنالا ناآبآلا

 نممالل حن كر 3(ةمكحو تانتك ن كل الز ةزت نب رقما ن مرح ؛.5لؤقاذ اهو هؤرصن» و .

 2 نم نايدما !قاثيمتاذخ اذاوةبالا ىنعملاقماللا حب 5 ارق نف نينءار أقل فرفخ: 1 عماظرم كو

 :دالهب نام ؤداة ايلا اءرإ دعو هي هناعشللا ىلدد#رك ذ ىناعلاد ل 5 روءاج 2 ةمكح كوبا 1 ممهأن 1ىذلا

 مك ؟لاقيكقاثمملا ' أ نه نامؤت !هلوق ل_ءج ماللارسسكب أرق ار 95 نمؤد ذنمةاروثلاف هك

 | ١ الا ميس اذركلا ىهم ناك-ففالختسالا ةلزنع قاثيلاذخ أن أل ناعفتل كقاشي“
 نعي (لوسروءاجم) هلوقو هو هنركنءلوهب نام 0 امهعماملق اضم ل او سر مهءاج ىتمةمكحو ب تاك 010

 اوحا اعف حرسشو ةمدقتملاءايبنالا ب تكىفهفصوهللانا كلذو ( مكعما 1 قدصم) ) واما عقلا لح هاد+ع

 وةلدامن الاو هب نامعالا تبحيفاطاقد صمراصد قف ةلزنملا مج + ؟ىفامل ةقباطمهلاو وةناف تءاحاذاف

 ادن الل لح وزعهللالاق ىو. !|لاق (هنريم :ةاو هب نامؤتل هللاودري دقن مسقلا مال( هبنامؤتا ) هلوق مالو

 سؤ هيلع هنلا بص د ىمأ ىفقاشيملا .ملعذخا جياص ل اكمهيفءايبنالاو مدآب اص نمةيرذلا جرخسا نيد

 و ةامقاثيملا اذهنوكنأ لمس زارا نيسان امالالقر ةنالا ىربمأ كلذ ىلعم ذو و أ

 و د_طىلع ةلادلات از روخملا 0 ل ل سلا مطوَقَع

 موقعى لع دال 2 ١ ناك هان قل | نم طوقعىفليادلا|اذه رد رقت هب وجو كالذد :ءاوؤر عه. ناعالا, قالا اهنلان ا كلذ دعب ,هرنخ ااذاق
 رفقا فانيلبد ا ]رع نافمترقأ أ ىلاعتهنلا لاق ىن عل (مرقأألاق) قاثيملا نمار اوه |ذيف

 رع ناك قاثيملاذخأ نابانرسسف ناو هلردنلاو هب ناالاب متررقأأ نييمالل ال ىل اعد هللا لاقد انعم ناكنييحنلا

 رويبنلا ناكناو+_سغن ىلا قاثوملا ذخ آف اض أ ىلاءتهنال كالذو مترقأ أ« 2 .ال ىبن لكلاق هانعم ناكممالا

 الا ن٠ عقو ناو+_تفن ىل هفاض ا ورارقالا| ذه باط كال ذلف ممالا ىلع هوذ_خأ
 ٍلعمدخأو) داهشالاب تكالذاؤدك ًاولوبهلاب مهوبلاطو مالا ىلع هديك وق اش 1 اذهتاسث !ىفاوغلاب

 ولق) دعي ود شب ىأرم هؤيباممهنالارصادهعلاى ماس لمقو ءىلعُثلا دهعإأ ارصالاو ىذه ىأ(ىرصا مد

 'ابتك نمانعمامل نيق د_ع.مهلسرتنيذلا كال سرب ناالا نمانتمزلأ ا يانررقأ نويبنلالاقىأ (اندر 0

 عاين أوك أ ١ ىلت ليةوكسفأأ !ىل- مت أىنءياو دهشاف ناي :ال ل->و زعهللإلاق ىنعي (او دهشافلاق)

 وماح اةدائع٠ «ىل ةوروك ذمربغن ءةبات 5 وهفاو- ؛يشافةك ئالمالهللا لاق لمقو قام ا مايلع مدحا نيا

 كأن ١ اوعأ !.ينالا ريثعما , هللا لاق ىنعي نبدهاشلا نم كعمانأ و١ نايبلاو لع ا

 ضرعأىأ (كوتنف) ماع نب دهاشأا نم اك الملل لاقو أ كعا نا ىلع ومياع نيدهاشلا

 نو- راخإىأ(نؤقسافلا م هكَماَو 19١ نازككلا [ةلاددرز ةنرضو روج دلعهللا ىلص دمع ناع الا

 لكىجدافاوبفلتخا تاو مانا كلذو(نو رت تان درففا) رج ور ءةلوكو ةعاطلاون نزاع لا 5

 ايبنالا نأ دوصقملاو ءايبن

 لمدن[ َل وسر , ,طلاقف ملسو هيلع هللا ىلصىج :!ىلااوم تدخأف مالسلاهياع ميهاربا نيد ىلعدنأ مهم قا رد

 للا ل زنا كلذ دب ذل نالو كت م . اولاقواوبضةف ميه ارب نبد نمء ىرب نيش. رفلا الك )سو هيلعهنلا ا

 ربغفا

 ”نوغس هللا نيدرتغفق نوة سافلا مه كئلواف ىنعملاو ةإج ىلعةإج ةفطاعلا ءأقلا لعراكنالاةَر 70 تاخد (نوغبي هللا نيدربغفأ) رافكلا

 ,هأهنال هإعف ىل هللا نب دري وهو لوهفملا مدقو نوغبب هللا ني دريغف نولوتي أ هري دقت فو ذحم ىلع فطغي نأ ز وح وا ًاههتداةز ءطأ تظامؤ“

 لطابلابدوبعملاى لا هجوت. ةزمطا ىنعموهىذلاراكسنالا نا ثيح نه



 نؤرق”ىأ(نوسردنمتنك امبو) (9501/) فيفختلابمهريغ ريغ ىأىاشو فوك (باتكلانوءاعت منك اج)لماعلاملاءلا ٠
 ١ الا رب ا لا ا

 مار اولاللاب ملاعلا ىناب رلا ل_ٍقوهما»ب لمع: ىذل ملاعاا ىفإب رلا ل يقرهرابكو معلا راغصب ساخاا ىف رب

 0 ن 'تامالوسانلاةساعسب هاو ةريصبلا 1 نيب عجىذلا ىفإب رلا ل قو ىنهنااو ىمالاو
 هنوك ضع افرلا ىلا بوه ىلا لاك و سلا د15 ا رتام مويلا ةيفذحلا نب د2 لاقام_مّمع

 نويناب رلادربلالاقو ةفصا!هذ_هل5 ىل-ةلالدللهبف نو:!اوفأالاةداب زوهتعاط ىلامظاومو هباملاع

 ةغاابلل نون او فاالاو .يهحصني و مهملعي ىأسانلا ىف رب و لعلا ىف ربىذلاوهوناب رمهدحاو لعاا باب رأ

 ىتاب رلادربلا لوو ىلعوهتءاطو برل|ةفرعع صصختلا ىعمل برأ ىلا توست« قارا هي وايش كي

 ةنآلاىنععمو ناعاط,ناذللاناقي رفا هوءاماعلاو 0 ويئابرلا]يقوةين رتلا نم ذودأم

 نيت نو نسل فام اونوكمن ىلا ؟وعدأ نل كلويلادايعءاون وكت نأىل و ءدأاللي وأتاا اذهىلع

 امتاةيب رعتسل ةماك|اهذ_.هنا ب س> اة ديبعوب أ لاقو هتدامعو هللا :ءاط ىل :ني.ظاومورياسانلا

 سانلال- 0 ع لمعو لعىذلا ىلع لدن ىهفةسيناربعوأ ب رعتناكءاودوةيناي رتسوأ ةيناربعىه

 نيذاب راونو "ىأ(نوسردن م :ك امب وباتك2انودعت منك اع ) ىلا عتهلوقو عي
 ةساردلاو ميلعتلاو مله ءاان أ ىلد ةبآلات ادق باك 0 بيس ونادأءمو نيللاع منوك بد

 هلوق ُُه هيعس باخ رهءاععاضدومقأا 1ذ طال مياعتااو ل علب لغتشا فا نال

 ىلعل.ةو رشبلا ىبعادو دم نوكيف لوقي مهل وق ىلعافطع ءارلاتسب# ىرق (مممايالد) لجوزع

 مم يالول ل اًتَعمورهاظوهو فانئت مالا ىلءارلا عفرب ”ىرقو مك ىمايناالو ىأن أر اما

 نييبنلاو ةكئالللا اوذختتنأ) ءايبنالا مك سمايالو ل ةو ىب دعم رعايالو ىل-.قو ممر

 ثيحىرادالاو دوهيلالعفكوةللا تانب ةكسنالملا اولاق ثر> نيئباصااو شي رقلءفنكى عي. (اباب رأ

 هللاربي_غةدادعب اوف .دو ن.ذلانالرك ذلإب نييبنلاو ةكسالملا صخاماواولاقامرب زعلا اوحيسا|ىفاولاق

 مهصخ ىنملا كح :اف ري زعو حيسلاةدابعوةكس ”الملاةدابعالا منع كحل باتكتلا رهأ ن هلجوزع

 !ذهلوقيالىنعي راكذالاو بّكتلا قب رط ىلءهلاقامن' (نودسممت ذادعب رفكلاب كنمايأ) رك ذلاب
 قرك ذاو يا .ومجاجزلالاق ( نيه ا :.ههللاذخ اذاو) لجورع هلوق 0 هلعفيالو

 قاتيم ةنلاذحا نس سب ناد اذا تاكل هأياورك ذاوهانعمىربطا|لاقوهللاذخأذإ كصيصاقأ

 هللا ةعاط نه .هسفن أ ىلع ههباوقثوام نييبنلا قاثيم مىبعمو نإ هيب دك ٌوِدقعةغللا ف قاثيملالصأو نييدنلا
 ىلاثلاو ءاسنالا ع ن٠ذوخأ .هناامهد - !نيهجو قاثملا 4 >أىنع«قاورك ذو هنعمل وح دسم اذ

 قاثيما ا أىلاءتةنلان أى لا موق بهذ ةبآلا ذب ىنعلا قاوتلتخا سلا اذهلف جريش نم مطذوخأمهلا

 ىلءدهعااذ_خًاواضعب مهضعب ق دص, نأ هدابعىل اهنالاسرو هللا بات 1 ا نيسنلا نم

 نا هرصنل هموق صاب نأ هكردب م ناو هكردأ ناهرمعن» و ءام نمد ب ىقإب نمبن مؤ. نأ ى 0

 مهيلعو ربرلعدا لود نءؤ. نا ىسع نووىسعإ ن قنا موه :قاتيلا دنا 5

 هلل ىل ص دش م ىف نييدنلا ع نءقائيملاذخأ امنا ليقو سواطو نسحلاورب. ج ن:ديعس لوقاذهو نيعجأ

 هللاذخ أ امنا ليقف اوةلت+الوقلا اذ هىلعفى داو ةداتقو سابع نباو ىلءلوقودوةصاخ

 ناءؤتا كمال ق دصءلوءركءاجمهلوقهلعلدي ونيبدنلا هيلا لسرأ نيذلا باد كلا لهأ ىلع قاشيملا
 ظفللا اذه قاطأامناو نيدبنلا نود باتكسلا لهأ ى ا انوعبم لس وهيلعهللا ىلص دمت ناك اهناوهنرمع:ةلودب

 ىلعق ئيملاهنلاذخأ ليقوا:«نويبلاو باتكلهأانال دم ن.ةوبناابىلوأ نةنولوقياوناك منال مويلع
 ا .دهعاا نالءايدنال ارك ذبىتك 6م واع ا ص دم سعأ ىفا اعيج مهعأو نييدنلا

 يمأ ىف دهعلا هلع دخ أ الاه د عب نك مدآ اي ادن هللا ثعلام بلاط ىنأ نب ىلع لاق ساب 6 نبا لوقوهو عابتالا

 ,وهماع

 نيلاعكت رك كيسا ىتلاو

 نيسرا دع 0

 ىهه ىت 'ةينابرلا تن
 هللا ةعاطب 0 و
 سا ردلاولعلا ن عةيدسم

 0 ري

 هحوردكو هسفن لدهدح ند

 ةعل رذولء جب ملمثلعل امج ىف

 اهرظنع هقنؤتءانسحةرحش

 ىنعم ليؤواهرمش هعفنتالو

 سائلا ب عهنومردت نوسر دم

 سانلا ىل_ءهأر قدا هلوقك
 نوسردب ىنعمهانعم نوكيف

 نإ فارعكا نيب ندا
 بصنلإب ( «صمايالو) رم مج

 ههجوولوقب مث ىلع افطع

 ديك ادلة دن نمال لءجت نأ
 ناك امهلوقفف ىنناا ىنعم

 همصخنإ ودهللا 2-0

 هللا صاصتخا ىلا ءاعدال

 مث دادنالا كرتو ةدادعلاب

 ادايعاون وكن إب سانا | ىماي
 رد نا) معاي ودل

 (ااب ر 1 0 الملا

 نأ دي زل ناك املوقمتنأك
 فخسإالو ىتيممت ه.ركأ

 وباو ىزاح عفرلاب و ىف
 ءانت لع ىلءوور مح

 ىف ةزم-طاو مالك |

 ( ركل مكسمايأ)
 مكىصان.ال ف ريمضا اوراكن الل
 هلوقو هللو أمثال مكي صاد أو

 (نوماسم مث :اذا د بز

 اون يطا نأ لدي

 نيذلا مجم ناماسم

 هلاودحس نأ هونداتسا

 فدح ىلع ليئارساونب مهو نييبنلادالوأ قاثيمدارااوأ كلذب نييبنلا ىل قاما ذخأ نههرهاظ ىلءو» ( نيببنلا قاثيمهللا ذخ ًاذاو)



 باتكتلا له نم(مهنمناو)

 اهنواتفي (باتكدلاب مهتنساأ
 ىلا حيحصلا نع هتءارقب

 وطدو لتفلا ىللاو فرحا

 مهفي رحتدارماو فرصلا
 ىلصد# تعنو مجرلاةب اك

 كلذو#و سو هياعهللا

 ) ويسحتا) ق ريمضلاو

 نووأي هيل لدام ىلا عجرب

 وهو تاتكلاب مهتلسلا

 دارنازو<عوفردحلا

 هيسسشت مهتاسا أن وفطعي
 فاذا يدحيبا نمكلا
 ىأ (باتكلانم)ه.كلا
 (باتكلانموهامو)ةاروتلا

 ةاروآلا نمموه سدلو
 د_ذع نموه نولوقيو)

 نموههلوقلديك 5 (هللا

 عينشت ةداب زو باتكلا

 هنلادنع نموهامو) م,يلع

 بذكلا هللا ىلع نولوقي و

 نون ذاكم م١( نوعي مهو

 للاهينوي نأ ارمشبل ناك ام)

 نان دكت (باتكلا

 هلع ىدمتعةدابعدقتعا

 لجرلاقل قو مالساا
 كيلع مسن هللالوسراب

 الفأ ضعب ىلعانذعب لب اك
 نا ىتشاللاق كالددت

 هللان ود نءهدحال دحعس

 مكين آومرك أ نكساو

 هإهالق حلا اوقر_عاو

 ىهوةمكسهلاو )ل اوه

 ءاضقلا ىللصفوأ ةنسلا
 فاطع (لوقيمث ةوبنلاو)
 اونوك سانال)هيتؤي ىلع
 هلبأ نود ن* ىل داع
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 فا> لجرو بذاكوهو ىلع أ فرثك أم ىطع أ دقلةءاس ىلع فاح لجر ملأ ب اذعمطو مهبك زبالو |
 ىلذذ كعنمأ مويلاهل هللا لومق ةهلام لضف منملجرو لسم “ىريم لاما عطتقيارصعلا دعب ةبذاك نيك ىلع أ

 موبهللا مهماكي ال ةثالث' لسوءيلعهنلا لص هلال وسر لاق لاقرذ ىف ن ع(م) كادي ل معتملام لضف تعنماك
 تاسم ثالث ل_سوهيا عننا ىلصةننال اوسراهأر ةف لاق ملأ ب اذ عمطو مهيك زيالوم-هيلارظنيالو ةمايقلا

 نانملا قاستالو ب ذاكلا فلحلاب هتعاس قغذملاو نانملاو لبلالاقهّنلالوسرايمه نماورسسخواوباخ تلقف |
 ملسوهيلعهللا لد هللا لور نأ ةما. !ىلأ نع ( م) بذاكلا فلل .هتعاس قف. لاوهرازالبسملاو ىطعأا

 ًايشناك ناوهتلالوسراباولافراذااهلبجوأوةنجلاهيلعةللا مرح «:يميب اسم ىرىما قدح عطتقا نملاق |
 ةفئاطىنعي (اقي رفل) دو:دلا نمىنعي (مم٠ناد) لجوزعهلوق © كارأن..ابيضقناكناولاقارب-
 رعاشلاورمع نةبهشور ماب وأو بامخ أ نب ىحو فيص'!نب كالامو فرمثالا نب بهكمهو ة-عاجو

 ىن»ي(باتكتلابمهتتسلأ) اهتلتفاذاهد.تب ول كلوق نملتفلاىللا لصأو» نوليمي ءنوفط» ىأ(نوولي)

 باوصلا ناس نءهناسل ىولب فرخلانالههجو نع هريلقت م الك-لا في رحتو لي ديةااورييغتلاو في رحتلاب
 نوفرحمهنال باتكتلامهتابنوواي ىنعملا نوكن أل مح و ىدح اولا لاق هسفن دنع نم هب ىفأر اع
 هانعم مهتنسل نول, لاق لافقلا نعني.دلار فخ مامالا ل قو بلقلا ىلعهب نون أ يف ,عتنبابهيلعو هاب اكلا

 برعلا ناسا ىفريدك اذهوىنعملاهب ريغت افي رحت بارعالاتاكرحىفا متوفر حيف ةظفال ىلا اودمعي نأ

 كاذناك ةارولا نم لسوهيلعهتلا ىلص دن ةوببن ىلعقلادلا تايآلا ىف كال ذاولعفاماف ةيناربعلا ىف | مد هبرالف
 ةاروتاا ن٠ ل_سوءهياعهللا ىل_دىبنلاةف_داوري_غمهنا ليقو باتك-ب مهتنسا نووابهلوق نم دارملاوه
 هوفرح ىذلا نأ اونظنل ىنعي (باتكدلا نههوبسحتا) اوريفغواوادبامم كالذريغو مجرلاةبآو اهولدب و

 نمهنا نومعزيىذلا كلذ ىنعي (بادكللان.وءامو) هئايدن أ ىلعهلل اهلزن أ ىذلا بادككا نم هوادب و |

 اذهرركاماهنوريغي وهنولوقيىذلا ىنعي (هللا دنع ن هوهامو هللا دنع نموه نولوت» و)هنموهامباتكلاا

 م-منإ ىنعي (نوماعي مهو ب ذكلاهئلا ىلع نولوقي و) ديك أتلالجال ىنعملا دانا عم نيغاتخم نيظغاب

 لجالاوةاروتلا اوفرح م-هن!كلذواهيج ىراصنلاو دووم! ىف تلزن ةبالا ناسا مع نبالاقو نوب ذاك

 )ة :وبنااو كلا او باتكلاهللاهيتؤي نأرسشبا ناك ام) لج وزعدل اوف ع هيف سالامةللا باك ىفاوةهأو

 ىنعي رمثبل ناك اممهيلعادرىلاعتةللالاقفإب ردو ختي نأ مه سمأىسعنا اولاقنارحت ىرادن ناليق

 اد ىنعي رمثدل ناك امىاعت هلوو ف ساب عنبالاقو ليجن الا ىنعي باتك-!!هللاهيتؤب نا مالسلا هيلع ىتبع

 نارجت ىراصن نءد.سااودوويلا نم مفارابأن ا كالذو نآرقلا ىنعي باتكلا!هللا هيت نا لسو هيلع ثلا ىلص

 كلذباموهللا قرع كال ذ امو هتلاربغةدايعب سمان أهللاذاعملاقإب رك ذخنو كدبعن نأ دب رند '.الاق
 طهرلاو موقلاك هظفل نمهلدحاوال مدآىنب عيجوهو رمثدل ىنبذيام ىأرمشبل ناك انةيآلاهذههللا لزتاف ىنثعب
 هللا نم هكا ءاضماوه ليقو لع او ميغلا ىنعي كلا باةكلا هللا هيت نأ ع جاو دحاولا عضومعضوب و
 لجرل عمال هنأإ ةبآلا ىنعمو ( هللا نود نى ادابعاونوكس انا لوق, مثل ةعيفرلاةلزن ا ىنعيةوبالاو ىلاغت

 هللادات [دقوهللإ نودهسفن ةدامعىلاسانل اوءدبفكو هللا نود نمهلادايعاونوك ساذاللوقلاعم ةوس

 ةيطالا ءاعدااهعم لل صحال تافصب نوفودو.ءءايبنالا نا كاذوةوبالاو لاو بادكسلا ن..هان ام
 هذه لكو علا ليدعبالا نوكي الوةوبنلاءاتيااهنم وة وامس بتكسلامهان 1 ىلاعتهتلا نااهنم ةيب وب رلاو

 ىلعلوقلا رمضاف نيينإب راونوكمطلوقي نكلوىنعي (نييناب راونوكن كاو) ىوعدلاهذه نم عني
 لاقفىنإب رلا ىنعمىفاوفلتخاو «يلعل دام مالكا ف ناك اذارامضالازاوج ىف برعلا ب ه-أم بسح

 ىذلاىنإب رلا ل يقر ءاماح ءامكح هانعم ل.ةو نيماعمءاهقفاونوك هنعوءاماعءاهقفاون وك ءانعم سايعن|

 نولي ,هريغو بطخ أ نب ىبح وفيملا نب كلامو فرشالا نب بعكمه(اةيرفا)

 مس سس تس شسشةشسلمللا ا 2 ؟”آ“>#©2 2 222: يي

 ىبري نيدبكلاديدشوهونونلاوفلالاةداي زب برلاىلابوفمىنإب رلاونييناب راونوكل وقب نك-!و(نييناب راونوكن كلو
 قلاب رلا اولاقو نيماعم ءاماع ل دقو ءاهقف ءاماع ناينإب رن سهلا نعوةمالاهذه ىنأب رتام ةيفنحلا نبالاق سامع نباتام نيحو«ةءاطر هلبإ



)556( 
 دولا ىئىد هي( تكا هللا ىلءنولؤةي :)لاقف ىلاعت هللا 5 افمهمانكى كلذاودجو مهأ !وعداو ْ

 مولع لب اولاق سهلا س لى أ(ىل ل هو مطوق دوهما' ىلع در ىلا عتدي مثنو ذاك منان دعا (نودعيمهو)

 قوأ ّّئ ١ نكتافىأف وأنه "ئدشي ابلع فوقولا نسا ذ_ه ىلءفاها_ قام ى دريل ىلب ةظفاو ليجس ا

 ىكلذنا .ّتاعدإب (تذكءلاهلا اع نولي د)مماتكى كلذ

 لزنأىدلا نارشللو ملسوهياعهنلا يصدمحناميالا ن.ةاروتلا فهلا دهعىذلا هللا دهعب ىأ (هدهعب

 رفك-ا ىنعي (قتاؤ) ىوملاىل:ةعجارهدهعبهلوق ىفءانط ا ليقواهياعهنمتت ان .ىلاةنامالاءاَّدِب و هيلع

 لاقلاقور مي نب هللا دع نع (ق) كرمشلا نو تب نيذلا تعي ( نيقملا ب < هللا نافل دهعلا ضةنوةناياغاو

 ن:ةلضخ هيف ناك نون: ةلدخ هيف ناك ن مواصل اخ اةفانم ناكهيف نأ ند عب 7 مو يلعنلا لدةللالوسر

 ثدحاذا ةباهرىفورؤ مضاخاذ'وردغدهاع اذاو تدك ثدحا ذاؤ ناخ نونا !ذ | هدب ىتد قولا

 هلن ادهعب نورتشب نيذلا نا) لدور َءهلوق 0 رؤ مما اذاوردغدهاعاذاو فلخ ا دعواذاو كك

 قيقا ىفأن ةناد كو مفار ىفأممتاسؤ رودوهبلا |راتح أ ةبآلاد كده تازنةءر ,ك2لاق ال: اقان مهناعأ و

 معو ةيلعسا ضد نأشقةارؤتلا ىف .ملاهللادوع ١ نحل ن ىدوفرشالا نا

 نءاهنودخاب اوناك ىتا'لك ' املاواشرلا م

 مدنا كلذ اويتكو لميس ني.مالا فاني[ د سنا هنا نونو ادهن وال مهعابتا

 كوسر نأ دوعسم نهلنادبع نء(ق) هل م.دخو سبق نب ثءشالا ف تلزن لد ةوهللا دنع نههنا اوةاحو

 د لا 6-5 .اعودوهللا قا هقحرتغي مسمى ىرض | كاد ىلع فاخ نهلأق لوي هك

 4 ض لذا د: نءهنا اوةاحوهزيغ مهم دياباورت وف دق

 ,#ما عاوهللا دهن ورشي نذل ن !لج وزع هللا تام 5 نةهقادصم سو هياعدنلا بص هللا لوسر ١ 1 اعرق

 نائذغهياعوهو للا ىف اسم“ سما لاماهمعطتقير بص نيج ىلع فاح نمل ةةباو ىوةبآل ارى الياقاست
 ى دنكسلا سيق نب ؛ثعشالا لخ دف ةبآلا ال لق انك مهما عأو هللا دهعا نورتشي نب دلا نا كااذ ق.دص هلل كزئاف

 ىفةءوصخ لجر نيب و ىنب ناك تازن ىف قد_هلاقفاذكو اذك انلق نحر ديءونأ م _:دعاملاقف

 هناتلق هنيع وأ كادهاش لوه.ل هللا ىبدهللالو سر لا ةف إو هياع هللا ىل ههنلالوسر ىلا انمصةخاف رثب
 وه ”ىرم لاما عطتقي ريض نع ىلع فاخ نه ٠لسوه .اعةللا لص هلال وسر لقف ىلا الو فاعاذا

 هجر أوةيالارخا ىلإ الم وأن منا عأوهللا دهعب نورتشي نيذلا نا تارتواو اد كورك ارح افاهعف

 لعر ىف ةبآلا ةذهتلزن ليقو ئدؤملدز ند و ثعشالا نب تناكة موكا نآالاؤدؤادؤن أو ىذ رتل
 قوهو :ءاسماقأ الجر نأفف وأ ىف أن ب هللا د نع( خا هطعي لاما ىظءادقل فا قوسإا ىف ةعلس ماقأ

 مهن عاوهللا دهعب نورتي نيذلا نا تازنف نيماملا نمالجر اهي مقويلطءملاماهع ىطع قا هنناب كاش قؤنلا

 هيف لدي هللا دهعب نورت ثب نيذلا نا ىل هتهلؤةف لكل !ىلع ةبآلا ل برقال !ىلبقو ةيالازخى ا الياق انك

 هش لجرلا مزليام هيف ل خدي ولسرلا:ه- ن:ةذوخأملا قيثاوملاو دوهعلاة يف لخ د, وهب هنن صأاه عيمج

 هللاده»ي نوادي نورتشي نذل! نا تال لعق قات ديك نأ
 أي_ثخاب ىرتثملا نال كلذواين دلا ماظح ن.ءاري ايش ىنءاليلقا ةةبذاكلا

 ىنغموهب ءافول' بح ىذلاهللا دهع نم

 ىنعي ممناعأو ةنامالا ىتغي

 مهتفص ذه نم ىنهي ( كا اوأ ) ءارسشلا تعم! وفرش اللاذع ذوخأملاو ىطعملا ن .دخاو لك فايش ىطع_و

 مهرس امالكى عب (هللا مهماكتال او)اوعفانم عيجواههعنوو :رخآلا ف مط تدضت الى( .رخآلا فمط قالخال (

 اريخ مهليذي الو مهلا نسحالو .يجحر ١ ىأ (ةمارقلا موب مويلارظايالو) تضغلا ىنعب وهليقو مهعفني وأدب
 نء(ق)ةرخآلا ف ىنعي ( ما باذعمطو) دي مي.اعىنشيالو بونذلا نةمهرهظ.الذىأ (مهيكزبالو)
 م- هيلارظني الو ةمايق |موب للا مواكب لةثالثلاقهن أ لهو هيل -هللا لصىنلا نع هنعقللا ىضرةر رهىلأ

 ( كوا - (نزاخ) - 6(

 (قب) قرب ذاك مهنا (نؤفلعر نهو) :مهاقك
 لدتا نءفؤفنامل تابثا

 ىلب ىأ نييمالا ىف م-هيلع
 هلوقو مضيف ليسمع

 ةل+( قتاود -هعب فوأن*)
 ىتااةامعلا ة رار ممةقن ادعت

 زيمضلاو اهدا سم ىلإ تاس

 ىلإ اعت هلل 'ىل

 هلبا 2

 !ا عربه دعب ىف

 هلك ىأ
 بح هللا ناف) 2

 عضوف مهب ىأ (نيعأملا

 مومتوزيمضلا عضومرغاظلا

 ريسمضلا ماقم ماقنيقتملا

 نمهلاءازجلا ن. عجارلا

 ناعالا كالذفلذد.و

 انو تاعاضلا نمةريدغو

 رفكلا نس افا بجو

 تازب ليقءوسلا لا .عأو

 هوو مالس نب هللا دبع 6

 باتكلا ل هأ ىفاتسم نم

 ريمضلا عجربنأزوعو
 فوأ نءلكىأ ىفوأ نهى

 هللا قتاو هياع هللا دهاعا

 نافردغلاو ةباياغاكرنىف

 فرح نهي ؤ لزنو هي هناا
 هديلعةتعن لدن وةاروتلا

 ف_خأو دوهيلا نم مالسلا

 نيرذلانا) كاذ ىلعةوشرلا

 دهغب ) نوادبت -: (نورتشإ
 نةهياع هو دهاعامع ( هللا

 قد_ماالودرلاب ناعالا

 اعو (مهناعأد) ميعنامل

 هللاو طوق ن ةةباوقلج

 انع) هيريضتنو هن نكدؤنل

 نمايندلا عاتم (الي لق

 وو ءاشترالاو سئرتلا
 بيضنالىأ(ةرحآلا فم مق الخأل كئاوأ )لا 3 هادهعب قريوضلا عوسرىو: ؛ هللا دهعب هلوقو كلذ

 موم (ملأبا اع.طو) مهباعىنتءالو (مهيك زيالو)ةررافأ (ةمايقلا ومها ارظنالو) ,هرمسيأنخ (هلناءهملككالو)



 رهاظلا نامالا ادهاون هؤنالوىأ كش دعبت ”نملالاهلوف دنعمالكتا ب وأى .ةوتلاوةيادطادر ر(ءاشن .هينوي هللادبب لضفلا نا لق)

 رو كجم او ؟مهظوجر نا ؟تارمخأ ع. ديدانيعباتاوناك ملال ك#ن 0000 ”ناالااهن :ءااهدو ماعاوهو

 دحأ وي ناىنبلاود ملا نم عبامنا ىنعب رحا ةيَقلالهؤعَر جدو كلذ تلق تتوأام لثم دحأى و نالقؤبن هلوق !و5 ىعمو
 ْن ٠متنوأام ثم

 ينو ١ ًاملثمدحأ ىنؤينأل أ ىعي ماهفتسالاودلاب نآزيثكن باةءار ةهيلعلدب و ماقام (551) متلقنالاك اعدتاتكتلاورعلا

 مهنودس باةكلا نم

 ىلع موجا ربك
 مربدام مجرب ده انعم اذ_ه

 متيتوأام لثم دق ؤب نال
 هن و رفك د نعهب لصتالو

 مب ردنع كل ,هتجاحم نم

 عساو ىأ (عساو هللاو)
 ةحلذصااب ) ميلع) ةجرلا

 ةوبنلاب (هتحرب صتخي)
 هللاوءاشي نم) مالسالاب وأ

 لهن مو ميظعلا لضغلاوذ

 ةسئفأتنأ نمباتكتلا

 وه (كيلاهدؤي راطنقب
 هعدوتسا مالس نب هللا دمع

 ىئاموافلأ شر رق نةلجر
 .ممو) هيلا ادافايهذ ةيقوأ

 ةدؤن الرائيدب هحتفأ نأ

 نب صاختفوه (كيلا

 نملجرهعدوتداءاروزاع
 هياخوودخش ارانبد شي رق

 ريثكلا نع نونومألل ليقو

 مهنلعةنامالاةَبلغا ىراضنلا
 دوهيلال يلقلا ف نونئاخلاو

 الا) مهيلع ةيايخلا ةيلغل

 ةدمالا (امئاقهيلعت مدام
 قملا بحاصايهيلع كماد

 هلامزالم هسأر ىلعاٌاق

 ءاطارسكبمدؤيإلو هدْؤب
 عفانو ىاشو ىكم ةعبشم

 ساتد>اوضفحو ىل_عو

 ىلعاوردقي وأكب ردنعكوجاحنا اوقددتالو لضفلاو نيدلا نم متبتوأ ااملممدخأقؤينا اوقدضتالو

 اباطخاهاك ةنآلانوكستف ميلععساوهللاوءاشي ن.هيتؤيةللا ديب لضفلناوهنادهىدطاناف كلذ

 نادمعإب مهلقىنعي ( لضفلان الف ىلاعت لوقو -ثب الواؤ اتزيالثلدوهيلا سبلت دنع نيئف ومال

 هينْؤي) و ؟بفودهيلعرداقوهل كلامهنا ىأ(هللا ديب ) مالسالا ةبادطاو ناسع الل قيفوتلا

 يوهطان حار نم هلقفوي وهدامع نمءاشإ ع 3« ةياع ماسالا ىدودتعاا لصعلا نب (ءاشي نم

 امتنا اومهيلا كلذ سيل مط لق مهيلعاد رىلاعتةظن|لاقف مينو لام لدفع أى و نأ طوق ىفدوهيلل بيذكست

 لضافلاؤ ناس الاةدان زف لمه سي امرثك ًاوةداب راقنلا ف ذغا لع ايهاشب نمةيتؤيهللادب لضفلا
 وهؤ هيلع لفت نميىأ(ميلع)ءاشي نه ىلع لضفتب ةعسوذ أ( عساو ةللاو) زيها لاصخ ىفهريغ ىلع ئازلا

 (ءاشب نم) نأ داود فا دب ليقوهتلاسرو هنو ذب ىنعي (هدحربصتخم) له لضفلل

 اهلعج ىلاغتهنال قاقختسالابال لضفتلاو ص! صتخ ىتخالابالا ل ف4 الةودماا نا ىيعليلدهيؤوهقلخ ٠ ن٠ ىنعل

 3 اوقف (ميظعل لضفلاوذ هللا او) قاقحتسارب اقيغب ءاشن . نملاءاشيام لعفي ن أل عافللو هضاّصتخالا باب نم

 ةرالا(كيلاهد وي الرانيدب هنمأتْن ا ع نم مهنمو كيلاهدؤ وِ راظْقي هْنَمأَت نا نمتاكلا لهأ نفمو) لجوزغ

 رثكلالاملا نع ةرايعراظنقلاو نيمسق مهمتسقوةنا.خوةنامأ مسهيف نال جوز عةللاربخ اذوهبلا ف تلت

 ترثك ناوةنامالا ىدؤي نم مهنم لوقي ليلقلا لالا نعةرايعرانيدلاو
 هده ىف سامع نب |لاق هنا ًاوفرمشالا نب بعك ل ثم باتكلا لهأ افك, مهؤ تلق ناواهي ديال نممونمو

 نموىلاعنهلوق كالذفهسيلااهاداف تهذ نم ةيقوأ ىتئامؤاغل ًامالس نب هللا دمع ش» رق نملجر عدوأ آلا

 راض أو مال_تنب هللا دبع لشم

 ءاروزاع نب ضاختف ىنعي كيلا هدؤب الر اني دب هنمأت نا نممهنمو كيلاهدؤيراظنقب هثمأتن ا نمباكلا لغأ

 هه ةنايذ !لهأو راضنلاوه ةنامالا لهل قوةيلا د ؛بلوهدجتو هناقلارا ديد شي رق نهلجر هعدوتسا

 لاق (أاقة يلع تمدامالا) ناك ب رط ىابهلام خو نب دلا ىف مهفلاخ نم لتق لك ن !مهبهذم نال دوهيلا

 تحاصاب هيلع كماودةذمالا ةانعم ليقو ةمزالملاو ةموصخخ او حاخل الابهيلاطتو هيلع موقت دب رب سايعنب

 ناهنادارأل يقو هيلعةئدبلا ةماقاو؟ اناىلا مفرلابفينغتلاو هلقبلاطللب هياع الكوم هسأر ىلءامماق قاعا

 هتعدوأأم عاجرتسا تزخا نا كتاعهدرهق رافت لهسأز ىلع مئاق تن أو لاخ| ىف هنم هتعجرتس |متأيش هتعذ وأ

 ىفانيلع سل )دوهيلا ىنعي (اولاقممجم!ب) م روما ام ةركنأ ا

 لاودأ اولاقدوهيلا نا كالذو برع! لامن_خأ ىف جزحالو مئاانيلع سدل نولوقي مهنا ىنع:( لبس نييمالا
 ليقووهنيدىف مهفلاخ نهلظنولحتيا اوناكوانب امك ىف مط ةءزحالو انني د ىلعاوسيل مهناانل لالح برعلا

 متهما ليقو اند علا هأاثلك أ اذان لعل يبسالف ديبعانل قااوهؤارحأوهللاءانبأ ن<اولاق دوهيلا نا
 اهدخ أى انيلعل يدش الفانماهوبصغوانوماظ مها اوانل وهف برعلا دي ىفافانل تناك اهاكلاومالا نا اولاق

 مهوضافتاوماسأ اسافةيلخاجلا ىفنيمادملا نمالاجر نوعيابياوناكدوهيلا نا ليقو ناكق ب رط نب مهنم
 مك-ذني و انندي دهعلا عطقتن اوكسيد متكرت كال ءاضق ان د-:غالو قحانيل عمل سيلاولاقف مهاودأ ةيقب
 ا 2 سما 2س سل هل سل ا ا ا ا تا ال ب م ل و و حو تو هد حس حم ع مص ع رس دس عم صمل يح سم مما

 اوَغداو نييمالا ىفانيلع سيلاولاقمهماب )هدؤب الدياعلد ىذلاءادالاكرتىلاةراشا( كلذ) ءاطا نوكس مهرب ةياور قؤرعوبأ
 رماوسل نذلا نونغي نييمالا نأش ىف مو مئاانياغ قرظني ال ألي بس نييمالا قاذياع سيل ,ظوق ببسب قوقحلاءادأ مهكر تىأ )ل |دس

 طلع /نولوقياوناكو مهفااخ نع لظ نولحشسي اوناكوا نفي د ىلءاوسبل مهنال مهم راوضالاو طاو أ سبح نم مهانلعفامو تاتكلا لغأ

 :دجزب [مااوغفازعسي 3 تك شيع دانيا ل سارلافف مهر شاقتاواسأ ااسماف شب رق نه الاجر دوهيلا عيا, ليقوةمر وحاش ام كيف



 شذا
 انلرهظوت وعنا كاذب وه سيلا د ناان د_جوفان ءاساءانرواشوانب:.؟ ىفانرظنانا اولوقو راهلارتآ

 نوعجريف انمهن لعأ و باتكسلا لهأ مهنا اولاقوهومهتا وهني د ىف دمحم باصحأ كش كلذ متلعفاذاف هيذك

 نببعك لاقفدوهيل ىلع كلذ قشةبعكلاىلا تفرصا لهنا كلذوتلبهلانأش ىفاذهليقو مهد نع |
 ىلا اوعجراواورفك !مئراهنلا لوأاهيلا اواصوةبعكتلا ىعأ ىف د ىلعءلزن أ ىذلاباونمآهباصال فرسشالا |
 هلوس ربا عال نادل كنود معأم هوبا ةكلهأمال اؤهنولوق.ذنوءجرب .هلعاراهناارخآ مكتلبق |

 هنم هجاوباملوأهنال ئيث لكل مةتسمهجولاوهلوأراهنلاهجوو ةبآلا هذه لزر أو مهرس ىلع |سوهيلعةنلا ىل ١

 ءانعع فام كا او

 راهن هجوبانتوسنتأيلف « كلام لتقعارورمسم ناكن
 ااوهنع نوعجريف مهند ف نوكسشي مهلعل ةييشلاهذهانيقلأاناىأهنعىنعي (نوعج ءريمهلعل)هلوقو ُ
 هس رب ااط لص لو ىط مآ فاه وملء هلا ليما اه هللا ربخأ ةليملا هذ_هاوربد

 اونموتالو) ىاءتدلوق يؤ فعض هناي ىف ناكن مضعب بولاق ىف كالذرثأ اع رناكا ىلاعن هللا نم مالعالا اذه

 اوقدصتالو ىأ اونمؤ:الو ضعب أمهضعب لوقي ,دوهيل!لوق نموهولوالاتلصتماذه (ةكض دعب نملالا

 ىأمكل فدرهلوقك ةإ-_ص نا ف ماللاوةيدوهيلا ىهواهيلع مهلا _ةلمقفاوى كي دعبل نملالا

 اوفلتخا م ىلاعتللا نمريخاذ_هوهنايب نانبلاو هللا نيد نب دلاناىأ ( هللا ىده ىدطا نا لق) مدخل

 دوهيلالوق ن ءرابخاوهولوالا م الكلاب لصتم هدعنامو نيم الكن يب ضرتعم مالك“ اذهلاق نم مهنف هيف

 ملعلا نم متتوأامل_ةمدحأى 1 تا ؤتالو < يد عب :نملالا او:مؤتالوةنآلا ىتعمو ضعبل ماذعب

 اونمؤتالوتاماركسلا نم كالذريغو يلع ىواسلاو نمالازناورحببلا قلذ ن :ثاءآلاوةباكتلاو هلك

 نال كلذ ءانثأ ف لاق كاذب دوهما| نع ىلاعت هللا ربخ اساف مهم ءانيد حصأ نالككب ردنع موجاحينا
 هعابتا ب جور نبدب ىمأ اذافد سمو هللا محاشي د راصامناهيلع من أى ذلا نا ىنءملاو هللا ىده ىدطا

 :ئ- دقوهللا ىده ىدطا نا دجتاب مط لقدانعليقوهب أو هيلا ىده ىذلاوههنالهمكسحل دايقنالاو

 دوهماالوق نوكمؤ فاالارسكب قوي نا شمع الاو نسحلا ار قو فيعضا|ديك-لا !ذههعفد ىف عفن, ناودب
 قوينا) هللا ى دهىدطان'دمتاب لق ىنعملاو ىلاعتهنلا وق نمهدعب امو كسي دعنا نملالاهلوق دنعامات

 ىدطاو نيدلا نمد#تةمأ اب متيتوأام لثمدحا ىنئيام ىأ دججا ىف هنا نوكستو ( متنوأأم لثم كر

 مب ردنع لوفر مك_:ملضفأ ن نئكاولوق. ةلطابلابدوهيلا ىأ ع وجاحينأأالا ىنعي (مكب دمع مودال

 ها متيطعاام لش مادحا|هللا ىطعاامةبآلا ىتعمو ىتح ىنم<موجاحيوأهلوق فول يقوكب رلعف دن ءىأ

 اق نكت دايت لالا لعل كر نار ؛١ ارقوكب ردنعوجاحنىت ٍج-ةغاو نيدلا ن «نم لش

 هنوددحتو ةمكحلاو باةكحلا نمدوهلا ردا هوان هدحأ قوي ناهريدق:راصتخا مالكا

 نأل أهلنا ىده ىدطا نا داب لقلوقي ىلاعت هللا لوق نما ذ_هالاق عيب رلاوةدادقلوقاذههب نو:هؤتالو

 ءاشي نم هين وب للاديب لضالان القديم رفكو د وه دسح كيدت لش م|يدن ثعب ومب اننكأ لئماباتك كزنأ

 ءازحوطرشافرحامهمالنا ىنعيو أن وكستو نين هؤملا باطخىلا عوجر ةءارقلاهذهىلع ؟وجاحوأ هلوقو

 هلناىده ىدطانادحتاد , لقب ردنع نيئمؤارمثعماب :موجاحناوىنهلاورخآلا عضومامهدحأ 0

 رشعماب منتوأأم لع تحلق و نا ةألا مظن نوكي ونين هؤمالااطخ ميجا نوكينأ المتح و هبلعن و

 ريخلان وكن أ لدتع وهلا ىده ىدطا نا لقف ؟وجاح ناف هللا دب لضفلا نا لقف كو دسح ناف نيئمّؤاا

 اوكشإ ل ءمتدقدوهيلا نع

 ند عبت نمالا نينمؤم ا ةعمادأ اوقدصتال لجوزعهللالوةب مهن دف مهرب وزتودوهيلا سديطددع

 لعل (نوعجرب مهماعل)
 اوعجرام نولوقي نيماسملا

 الا لعوب اك ىلا هأمهو

 نوعجروف مط نيبتدق مال

 الا اونمؤنالو) م"عوجرب
 ىدطا نالق كيد عبت نإ

 اونمؤتالو (هللا ىده

 دح أ قوي نأ) هلوقب قلعت .

 امهئيبامو ( م 0

 اورهظنالو ىأض ارتعا

 لمد أ ؤب نإبكنامبا
 مند لهالالا ميتوأام

 و اودارأمهريغنود

 دق نيماسملا ناب مك_ةيدصأ
 املثمهنلا بتنك نماوث 1

 ىاالا“ هوشفتالو متيتوأ

 نودومهدح>و عايشا

 اناث مهد ز.الئانيماسملا

 مهوعديالثل نيكرمثملا نودو

 8و اح وأ) مالسالاىلا

 ناىلعفطع(مب ردنع

 موجاحن فريمضلاو ىتْؤِ

 ىنعي علا ىنعم ىقهنال ددال

 نأ محعابتا اريغلاو:مؤتالؤ

 موب مم-وجاح نيماسملا
 م :وبلاغي و قطا ةمايقلا

 ىنعمو ة جلاب هللادنع

 ىدهىدطا نا ضارتءالا

 مس ىتحهادهءاش نمهللا

 متايحو م ديك عفن لو كلذ

 كَ 9 و
 ناكر ملا نيماسملا

 هلوقكالذكو

 كفي دصت



 لهأ نم ةفئاطند وز

 مه(مكل رلض ول باتكلا

 اراعوةفيدحاوعددوهلا

 امد) ةيدوبملاىلإ اذاعمو

 امو (مهسفنأالا نولضي
 مهيلعالا لالضالالاب ودوعي
 مطفداضيباذعلا نال
 امد) مطال_ذاومطالضب

 لهااب) كلذ (نورعشي
 تان اينو رفكنمباتكلا

 ليكتالاو ةاروتلاب ( هللا

 نونمؤيالممنأمب مهرفكو
 ةوبنه# نم هب تقطن امي
 سو هيأ ع هللا ىبص هللا لوسر

 (نودهشنمتأو) اهريغو
 وأهلنا تايآ اهناب نوذرتعت
 لئالدو نار قلاب نورفكت

 نودهشت مت: ول وسرلاةوبن
 2 نيباتكلا ىف هاتعن

 اعيجهنناتاب ابنورفكت

 قحاهنا نوماعت متنأو
 نوسباتم باتكلالهأي)
 نواتلخم (لطابلاب قا
 ىسيعو ىسومب نامإلا
 هللا لص دمحمب رفكلاب
 ن ومتكنو) لسو هيلع

 هلع ل تعن (قحلا

 (نوماعتمتأو) مالسلا
 نم هفئاط تااقو ) ق> هنا

 مهيباهف (باتكلا لهأ

 ىلع لزئ أى ذلإاونمآ )
 نرقلاىأ(اونمآن يذلا

 ىأ فرظ ( راهنلاهجو)
 ناميالا اورهظأ ىنعي هلوأ

 ىف نيماسملا ىلع ل ازئاامع

 اورفك او) راهنلا لوأ

 هرآ ف هباورفك او(هرخآ

 اذن

 ىف رفكدقفهب رقكن مؤ ىف ند قف هب نمآ ن ءلاقف ىسيعهبانرسشب دق عن مهللااولاقالس سمايبن ةمارقلا موب
 هللاباتك انيلعأر قيلاقفهنع ؟ اهنياموهبكسمأي امو لجرلا اذه ك.-!لوقياذامر فعمل ىئاجنلا لاقف
 [ هدحو هللا دبعن نأأن ىمايو ميآيلارب و محرلاةاصوراو ا ن حان ىماي و ركسملا نعاناهني و فورعملابان سمايو
 | هباصأو ىئاجلانيع تضافف مورلاو توبكنعلاةروس هيلعأر قف كا أرقي امم ىلعأرقالاقفهل كب رمثال
 | ىئاجنلا بضغي نأورمع داراف فهكءا!ةروس م-عيلعأر قف بيطلا ثيدحلا اذه نماندزاولاقو عمدلا ن٠

 | ىتأاماف يرمةروس مه.لءأر قف همأو ىسعف نولوةناف ىثاجنلا لاقف همأو ىسيعنومتشي منا لاقف
 نولوقتام ىلعحيسملادازامهتلاولاق نيعلاىذقي امر دقدك اوس نمىئثاجنلا عفر ىسعو ص رك ذ ىلع

 لاقمثمرغو اذ اوأ كبس ن«نونمآ لوقي ىضرإب مويس مثافاوبهذالاةف هبافص أ و زفءج ىلعلبق أ مئاذه

 ءالؤهلاق ميهار |بزح نموىنثاجناب ورمتلاقف ميهاربابزح ىلعموءلاةروهدالفاوفاحتالوا ورشب |
 ىئئاجنلادر مثميهاربانيداوءداو نوكرسشملا كلذ ركناف مهعبتا نموددنع نماؤاجىذلا مهبحاصو طهرلا

 ةوشرىنمذخأ لو كلم هللا نافاهوضبقافد وشرللاكتي دهامنالاقوهولج- ىذلالاملاهيحاصو ورمع ىلع
 ملسوهيلعهللا ىل هةللالوسر ىلع مويا! كلذ ىف لجوزعةللا لزن ا وراوجريخ ىفانكفانفرصناف رفءجلاق
 هتلاواونمآ نيذلاو ىناا |ذهودوعبتا ني المها ارباب سانلا ىلو أن اةني دما فوهو ميهاربا ىف مهتموصخ ف
 ةفيذحو لمج نبذاعم فتازن ( منولضإ ولباتكلالهأ نمةفئاطتد و) ىلاعتدل |وق و نينم ؤااىلو

 لهأ نم ةءاج تنم ىأةفئاطت دو مهيف تازغف مهني دىلادوهيلا مهاعد ني-ر ساد نب راسعو ناعلا نبا
 نال (مهسفنأالانواضيامو) رفكداا ىلا كنودرب و نيد ن ءىنعي كنولضي ولدوهياا ىنعي باكا

 لالضالالاب ون اىنعب(نورعشي مو نينمؤملا لالضا مهينمت مثالا مهياعل صح يف مطوق نوابقبال نينمؤللا
 نواضياما كلذ ىل ءنوردقيامو نيماسملالالضا ىنع ومطالض ببسي مط فعاضإ باذعلانالمهياعدوعي

 ليقو نارقلا ىنعي (هللا تاب ابنورفكنم) دوويا باطخلا (باتكسا|لهأإي) .هعايشأو مهعابنأأو مطاثمأ
 ةاروتلاب مهرفكب بسو هتفصو لسو هيلع هللا بص د تعن نم ليج الاوةاروتلا ىفةدراولاهللا تا. ابدارملا

 هتفصو ملسوهيلع هللا بص دم تعننايب نءاهيفام مهلب دبتو مهفي رحوهلوقلا اذه ىلع ليجنالاو
 | ليجنالاو ةاروتلاف روك ذمهتفدو هتعن نا ىنعي ( نودهشت متت او) كلذ نوركسني مهنالهتوبنب ةراشدلاو

 مهنيبامف كلذاورهظأ ضعبب مهضعب الخاذافهتف_صوهتعن سانا نومتكب اوناكدوهيلارابحأ نا كلذو

 نوماعياوناكىراص:لاودوهيلاءاماعن | كالذو (لطابلاب قا نوسلت 1 باتكسلا لهأاي) ق>هنا اودهشو

 اوناكو مهتنسلأب كلذ نوركشي اوناكو ق> هني د ناو هللا دنع نملوسر لسو هيلع اللا ىلص ادي نا مهم ولقب
 رو.٠الاهذوالا كلذ ىلءر دقيال قا !ءافخإ ىف ىعاسلا نا كالذو تاكيكسشتلاو تاهبشلا ءاقاا ىف نو دهتحي

 مهيدبأب هوبتكىذلا فرحا نوطاخيفاهليدبتوةاروتلا في رحتمانعم لطابلاب قا نوسبلت لىلاعتهلوقف
 راهنلالوأ ىف مالسالاراهظا ىلع اًؤطاوت مهنأ كللذوةينارصنلاو ةبدوهيلابمالسالاط اخوه ليقو لزنملا قالاب
 مل سوهياعهللا ىلصا د# نا نولوقياوناكمهنا ليقوسانلا كيكشنت كاذب دارااوهرثتآىهنع عوجرلاو

 ىلعمهتاسيبلت نماذهف خسنيالىسو عرش نا ىلعةلادةاروتلا نام -هنأو ىسومةومنةحصب فرتعم
 هنا ىنعي (نوملعت متثأو)ةاروتلا فهتفصو لسوهيلعهنلا ىلص د تعن ىنعي (قاعا ن رومتكتو) سانلا
 ىلعزوقحت نام نوملعت مث ًاوادس>وادانعق حلا تمتك اهاو ق-ه#ف.دناوهللادنع نم لوسر

 نيدذلا ىلع لزن أ ىذلإباونمآ باتكلالهأ نمةفئاطتلاقو) لجوزعءلوق و باقعلا نه ىتاا ناتك
 دوه نماريحرشعانثا اطاون ليقو دوهي!تاسيبلت نمر عوناذهو (هرخأ ادرفك اوراهنلاةجّواونمآ
 اورفك !مث_راقلاداقتءا نود ناسللاب راهناالوأ دمت ني دىفاواخ دا ضعبا ,هضعب لاف ةنب رعىرقوربيخ
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 اوعبتاو هباوئماوهنامز فاوناكن يذلا ىنعب( ,وعبتا نيِذاَل)هنم مهم رقأو هبمهصخأ ىن»ب (مهاربإب سانلا وأ

 هللاو) ة مالسالاةمالاه ذه ىن#ي اوما ني.دلاو) سو هيلعثل ا ىلصأ د# ىنعي (ىتلا اذهو) هدو رش

 ةالوىن لكد نا لسوهيلع هللا ىص هللا وهو ر نبا نع ةنوعااورمصنلاب ىنعي (نينمؤملا و١

 ىننلا اذ_هوهوعشأ ني.دال م-هارباب سانتلاىوأ نا أرقم مهاربا ىف رليلخو ىفأ ىو ناو نييببلا نم

 نبد_-# هاورو سابع نب | ن نع اص ىف نع ىلكلا ىوزو ىذمرتلاهجرتسأ نينمؤملا ىلو ةللاواونمآ نييذلاو

 باقعأ نم ساناو بلاط ىنأ نب رفعج رحاها لاق ةشد |ةردح» ثي دحهدا_سابباهش نبا نع قدسأ

 ناكوة ني دملا ىلا |سو هيلع هنا ىلص ىنااوجاهورادلا مهب تر قتساو ةثبا ضرأى ل |سو هيلع هللا ىلص ىننلا

 ىلص دمحم باعحأ نم ىمئاجنلا دنع يذلا فانا نا اولاقوةو دنلاراد ف شي رق تعمتجا ناك امردب ىعأ نم
 , || مموق نمهدنعن ه ميلا عفديولءلى ءاجسنلا ىلا هودهاوالاماوعجافردبب ك:م لق نم اراث سو هيلعةنلأ
 مدالايادطا امهعم طيعمىفأ نب ةرامعو صاعلا نب و رم اوثعيف كك ارىوذ نمنال_جركلذاب دنيلو
 نيام رق 000 1 نودكان كلانموق ناهلالاةوهيلعاماسوهلا دحس ىئئاحينلا ىلع الخ داما ف ةشيحلااينأ ا ىت> رحبلاايكرف هريغو

 نيدنال) برقااوهو كولا | ناز كلر موق مالك ياعاومدق نيرا ءالّؤه كرذ>نل كيلاانوثءب مهناو نوبح كب امصالو نورك اش
 هالو نام 6 ( هوعبتا

 ثعب مالا مهيلعدتشااساف شطعلاو عوجلا .هلّتقف دحأ مهم جرخالو دح ًامهماعلخديالانضرإب بعش
 هتيصوصا ك ذلب صخ مهنا كلذ ةنآوالاق ,يكيفكسنلانيلا ,يعف داو مهرذحاف كتتيعرو ككلمو كني د كيلعدسفيل هع نبا كيلا
 هديلع دمت دارملاولضفلاب || نفاخ و كيد ع ةيغرسانلااهب كيبل ةيحتلا كان ويح الو كل نود 1كايلع او
 نم(اونمانيتبلاو) مقاعلاب | روي او رح فاست لاقف كاهتش بز كيلع ن نان بابلإب رفعج حاصاورضح ا هاف ىنثاجنلا مهاعدف
 (ةضطلا كوشامر تأزا رو حجل وز عيرظ ف عنو نبا نايا انسخ د 5 ىئئاجنلا لاف رفعج لم فف همالكدءيلف جئاصاا
 مخوصانإا نتي د مفي ءاولخ د مثكالذاهءاسف كالملاهب مهءاجأ موهللابزح نونطرب + فيكعمسنالأ
 ىىدلانو:طربهلوق * أ ىلاودحس نأ معنمام ىثاجنلامطلاقف كلاو دج سي نأ نوريكستسي ممن اى مالا نافل "ندرك
 ىف ةناطرلاناةغالابتك | يلا كلت تناكامتاو ككلمو كقلخ ىذلا هنن دن اولاق قافآلا نم ىنانأ نماهم ىنيبحىتلا ةيصنلاب قوبكتو
 اذ هو ةيمعالاب مالكلا ةنحلا لهأ ةيحتمال_سلا ىهوهللااهيضرىتااةيحلابان مافاقداداي.ن انيف هللا ثعبف ناثوالا ديعن نكئوانل

 ةظفالاذط نكي فدنم سيل | لاق ىلاعتهنلا بزح كيلعنذأتس فتاملاكي ألاقليجنالاوةاروتلا ىفهناو ق-كاذنا ى ةاحنلا فرعف
 ةقيقحلا ىلع مهفي ىدعف أ دلو واكسلا ةرثك كدن ءحاصرالو باتكسلا لهأ نهضرالا كولم : نم كلم كنا لاق اك_2:لاق ان ار فعج

 انواع عمم تفوجالا ةستياو امها ٍ_ يلف نيلجرلا نيدهر ىلا نع بيج انابح . اعاورظلا هحدعمم ها

 انقب ادق اديبءانكن افرازحأ مأنحنديبعأ نيلجرلا نبذه لس ىنثاججالر فعج لاقف 5 رفع طور مج لاقف

 نداؤجن ىثاجنلالاقف ماركرازحأل؛لاةفرازح ًامأمهديبع اىشاجلالاقف م-هيلعان د رفانبإب رأ نم

 لهامهلسر فعجلاق ةرطقالوالور لاقفانم صةقيف ق-ريغبامدانقرأ لهامهلسر ف_ءج لاف ةبدويعلا

 طاربقالوالو رع لاف هؤاضق ىلعفاراطنق ناكن ا ىثاحنلا لاقاهؤاضق انيلعف ق>ريغب سانل|لومأ ان ذسخأ
 اوعبناو كلذاوكرتفانث بآن يرد ىلءدحاو سما ودحاو نيد ىلع مهاياوانكلاق ,متمنوبلطتاف ىشاجلالاقف

 لاةفهوعبتاىذلا ني.دلاو هيلع م:كىذلا نيدلا اذ_هاموى احلا لاقفانيلا مهعفدتا ا: هوقانثعبف هريغ

 وهفدهيلا انلوحت ىدلاامأوةراخلا دبعنوهللاب رفكسنانكن اطيشلا ني دوهف ه«يلعانكىذلا نيدلا امأرفعج

 رفعجاب ىفثاحنا|لاقفهلاقفا همك نع نب ١ تاتكلثمباتكولوسرةنا دنع نمهباث ءاج مالسالاهللا نيد

 بهارو سيسق لكهيلا عمتجاف بر ضف صوقانا!برضب ىئاجتنلا مأ مث كاسر ىلعف ميظع عاب تماكت
 نيب وىسع ناب نود -4لهىسعىلآ ليجتالا لزتأ ىذلاهللا دشن أى ئاجنلا لاقه دنع اوعمتجا اماف



 مساكم هارب ناىراطالاودوهيلا نم قي رف لك معز (هدعب نمالا ليت الاوةاروتلا تازن أ امو مهاربا ف نوج احن ل باتكلا لعهأاب)

 نيب ولبجنالا لوزندعب ةيئارصنااوةاروتلا لوزن دعب ت'دحامناةيدوهيلا نا مطليقف هب نينمؤ لاو سو ءياعةنلا لص تلا لوسراواداجو
 دعبالا ث دحيم نيد ىلع مهاربا نوك؟ف يكف نافلأ ىسعنإب و 51١ هني وةنس فاى سومو مهاراا

 الفأ) ةلواطتم ةنمزإبمدهع

 اولداحتال ىدح (نولقعت

 لاسملا لادجلا اذ_هلثم

 هيتتالا» (ءالؤهمأ اه)

 نوماسابااودهشا اولوقفاولوت نافهللا نود نممإب راضعبانضعب دخت الو أيش هب كرمثنالو هتلاالا دبعن ال

 ةباورفونيسي ريلاهلوقةدإب زهيفو ؟ اذه نملوطابهجرخ أ دقو ىراخبلاتاياور دحأ ثيدحلا ظفا

 لوالا نمزلا ف ناكلجر سي رن. هللا د.ععابن أ مهليقو حالفااو عارزلاوهوراكالا سيرالاو نيسب الا

 مهليقو ةسورالا مهو س ورأنبهللاد_,ععابتأ ىراصن مهو نويسورالا مه ليقو«ءوقهفلافن هللاهثعب

 دوهيلا مهل_بقو نورتخبتملا.هل-قو مهءايبنأ نوفلاخ نيذلا كولملا,هوةزم-طلا مغب نوسيرالا

 نوجاحت/باتكتلا لهأي) لجوزع اوقف كرفك ىلع كوعبتاو مالسالا نعمهمتددص نيبذلا ىراصنلاو

 اوعءزانتف دوهءاارامح أ ونار ىراص مس وهياعهللا ىلص ىنلا دفع عمتجا سابعنبالاق (ميهارباىف

 م-ميفهللالزنافاين ارصنالا ميهارب ناك امىراصنلاتلاقوايدووبالا ميه ارباناك امراي>الاتلاقف هدنع

 دوهيلان ا ةبآلاىنعمو (هدعب نمالاليجنالاو ةاروتلاتلزنأاموإ) ميغاربا ف نوجاحترل باتكللا لهأأي
 هنأ ةفئاطلكتعداو مالسلاهباع ميهاربانأش ىف لسوء يلع هللا لضةتلالوسر دنع اومصتخا امل ىراصالاو

 هزبخ ءالؤهو أدتبم متلو

 هفن اتسمةلج ( متجاح)

 ىلع ىوالا ةلمدعأل يدم

 صاخشالا ءالؤه متنأ

 متقاج ناببوءاقجلا

 متاداجكنا مكلوقعةلقو
 قطنامم (لعدب ك.-1 اهف)

 ف١ ليجالاو ةاروتلاهب

 هبل سبل ايف نوجاحت
 ميباتنكى هلرك ذالو ( مع
 ليبقو ميهاربا نيد نم

 مت>جاحو ىذلا ىنعب ءالؤه

 زمطارب ذو دملاب متأاه هتلص

 ورعوبأو قدم ناك ث يح

 متججامامرلع (اعيهللاو)
 (نوماعتال متأو) يكل

 مهماعأ مث هبنولهاج متأو
 لاقف مهني د نم ءىر هناي

 ابدوبم ميهاربا ناك ام)

 ناك نكلو اينارصنالو

 نم ناكامو اماسم افينح

 دارأهناك (نيك رشملا

 ىراصنلاو دوويلا نيكرسشملاب

 اريزع هب ماك أرشال

 نم ناك اًمووأ حييسملاو

 دعباثدحاه:اةينارصنلاو ةيدووملا ناربخ ا وهيف اوعدا ا مهارب لجو عهللا ًاربف مهند ىلعو مهمناك

 ةاروالا لوزنو ىسوم نيب و ميهاربا نيب ناكفلي وطنامزب م_هاربادعبالزنا ماو ليتالاو ةاروتلا لوزن

 ةئامعستو ةنسافل أى عو ىسوم نان وةنس نوتسو سو ة:سة؟امسج ىسومو ميهارب| نب ناك قحسا

 نامزب ىسيعو ىسومو مها اربادعب ثد_>امنااضي أ مالسالا نأ لب وأتلا اذه ىلع دروأو ةنس نورمشءو

 افينح ناك هنا مها ارياف متيعدأام حصي فيك.ؤليحالاوةاروتلادعب لزناك !نارقلالازناكلذ كولي وط

 ليجنالاوةاروتلا ف سيلواما ما غينح ناكميهارب ناب نر قلا ف ربخ أل جوزعهللا نابهنع بيجو اساس

 هلوقوهو ىراصنلاودوهءلاهأاعدااملطب ونومالاهاعداام تدثو حصفامن ارضنا ناك ..هاربانا

 لاحىلالادحلا اذهل ئاوادا<الىت- ىراهلاود ووبااريشعماب <اوقنالطإ ىنعي )ن واقعتالفأ) ىلاعت

 ىفهنايب كياعلزت أو كبتك ىف متدجو ايف ىنعي ( لعهب كلايف) متمصاخو متاداج ىأ (متججاح) ىراصنلاو
 سلاهف نوجاحت لف) يلع ليحنالاو5 اروتلاتلزئ دقو امهنيد ىلع نأ متيعداو ىسعو 05

 ميهاربا ناك امىنعي (لعيةلااو) اينارصنو أ يدوهيناك ميهاربا ناككباتك ىف سيل هنا ىنعي ( لعهي 3

 لجوزعهللاهأرب م مهاربا ىف نولوة:ام نواهاج متنأو ىنعملاو كلذ ىنعي ( نوماعتالمتأو) نبدلا نمهيلع ظ

 نكي ىنعي(اين ازصنال رض وي ميهاربا ناك ام) ىلاعتلاقف مهنيد نمءىرب ميها اربان أ مهماعأو هيفاولاقامع ا

 نايدالا نءالئام ىنعي (امسمافينح ناكنكلو) ىلاعتلاقف نيدلا نمهيلعناك اميهفصو مثهيف هوعداا |

 ىةيعكلا لبق: س وىحضي و نات ودحوب ىذلا فيذ+!ليقو مالسالاوهو مهةّتسملا نيدلا ىلا اهلك ظ

 نودبعي نيذلا ىنعي ( نيكرسشملا ن مناك امو لجوزعةللاىلااهبحأواهلهسأو نايدالا نس>ًا وهو هنالص

 نا)لجوزعدل وقوه هلوهتد ابعو ميسا! ةرطاب ,طوتل نيكرسشم ىراصنلا نوكب ضي رعتهيف ليقو مانصالا
 ل1 7اا7ب؟”>!>7707خ7خ7خ7خس777 [نا) م: نكي( 6 نيكد ا
 ىوا حرش ىذلاوةءاوزلاهذهفروك ذلاوهادءازهءجىذلا نيس ربلا ظفانافرهاظربغ ل !هلوقةداب زءيفوهلوق (؟)
 لاقمث ءارلادي دشتو ةزمطارسسكنييسرالا وام هيف ءارلارسكو ةزمطا حشفب نييسي رالاهيذو نيس رالاةروهشلاةباورلانا ىوونال مسمع
 لبةزمطا مومصملارب_سفت كولملا نأرك ذو كوم مهناهنم ةماكلاهذ هربسغت فرخ م ااكهيفو نيس ربلا ىراخبلا حيصع لوأ فو

 هححدم ها كانهاموائهامزعياذهم وسور نارك ذيلوىراصتلاود وهملا رس رآ ننا عامتا نأ 5 ذو زمظام همضم 5 ديد



 ىلابرقأهنالزوجألءفا|ىلءاطود 2 (؟89) ناكربحملا ىلع طوخ د زاجاذا هنال لصفلا ىلعم اللا لوخدزاجو نأ

 صخا ؛اوةلهايللا تع ن]لاض د كسا كالههنزعأو هتبحأ عم همصخ كلي ىتحهمهخ بذكب هتف“ ىلعو'

 اهئاو ل دقي ىتح مهنود براحوه سفنب لجرلامهادفاسعب ر وباقتابممقصاأو لهالا ز عأ مهنالءاسنلاو ءانبالا

 ىلعحضاو ناهرب و عطاق ليل دهيفو مهتلزنم برقو مهناكم فطا ىلع كال ذب هبنيل سفننل ىلع رك" ذلا ىف مهمدق
 ةحاوفرع مهالةلدابملا ىلا اوباجأ مهنا فاو قفاوه نم دح ا ورب مهنال إسوهيلحهنلا ىلصد# ةوبن ةدص

 مالسلا هيل ىسيعربخ ن .دمتاب كيلع صق ىذلا ىنعي ( اذه نا ) ىلاعتهلوق # مهمتك ىف ايا ل ددأمو هنوم

 عباتتت ىذلاربمخلا صصقلاورثالا عبتتوهو صقلا نمهلصأو (قلاٌصصةلاوط) هلوسروهللا دبع هناو

 ىراصنلا تمعزاكه لب سيل ىسعناىنعملاو ىفنلاديكوتل ن.تلخدامنا (هنلاالاهلا نم امو) ىتاعملاهيف
 ىندلكي ريال هد .وىلاءتهّنل ةيطالا تابثاو ةط مهنا نيكرسثملا نم ىعدأ نمد عيج فاو م_ملعدر هيفف

 (مكحلا) رخآ اطاهعمىعداو.ىعأ فااخوهاصع نممقتنملابااغاا ىأ( زب زعلاوط هنلاناَو) ةيطالا

 مونايالا نعاوضرعأن اف ىنعي (اولون ناف) كال ذكن كل ىسيعنال ىراصنلا ىلءدرهيفو هريب لل ىف ىنعي

 دب دهتو ديعو+.ةوهريغةدامعىلاسانلا نوعدب وةللا نو دبعي نيذلا ىأ( نيد سفملاب ملعللاناف) هوأيقي

 دفو مدقا ل نورسفملا لاق (مك<نيب وانني ءاوس ةماكىلا اولاعت باتكللا لهأأب لق) لجوز ءل اوقؤ مط

 اينارصصن ناكه نأ ىرادنلاتمعزف ملوهياعنلا ىل ص مههاربا ىفاومصتخاودوهبلاباوعمتجاةني دل نارحن

 هللالوسر لاقفهب سانا|ىلوأو هني دىلءمهوابدوه.ناك لبدوويلا تااقو هب سانلا ىلو أوه _:.د ىلع مهو
 هنيداوعبتاف هنيد ىلع ان واما سافينح ناك لب هنيدو ميهاربا نمءىرب نيقي رفلاالك لسوهيلعللا ىلص

 دايىراصالالاقوإب روسعىراصالات ذكتا م اب ر كذ_خت نأالادب رتامدوماا تلاقف مالسالا

 ىلا اوماهىأ اولاعت باتكلا لها, لق لجوزعهللالزئافري زعفدووملاتلاقام كيف لوم: نأالا د رئام

 حرشورخ اولوأاطة ديصقوأ ةصق لكى مست برعلاوهبحاص ىلءدحالاه بف ليمال وفاصن اهيف ىنعيةملك
 هللاالا ديعنالأ) هلوقةماكلا ري_فتو نآر قلاو ليجنالاو ةاروتلاا هيف فاتكالل د_عىأ ءاوس ةماك

 حيسلاوهو ةلاريغإو دع ىراكتلا نا كلذر (هللا نود نمإباب رأاضعبانضعب فخ الوأيش هب كريشنالو

 نماباب رآ امهتابهرو مهرابحأ او ذختاو ةثالثدحاولا اواعؤل سدقلا حورو نباو ب ّّتآ مطوقودو هناوكرشأو

 اضعب ,هضعب ذا ىن-عماذ_هف مطنودحس و كرمشلا نمدن مهنو صمايابف ممنوعيطي مهنا كلذو هللا نود
 ىراصنااو دوومال داي لقةيآلا ىنءموءايشأ ةثالثلا هذه نيباوعجدق ىراصنلا ناتب فهلا نود نم باب رأ
 رشب امهنم داو لكن ال هللا نباجسيسملالوقت:الوهللا نباري زعلوقتن الن ا وهو فص: لدع سعأ ىلا اوماه

 عرشامىلا عوجرريغ نملياكلاومي رحتلا نما وندح اامفاذن امهروانرامحأ عيطنالو انلثم قواخم

 ةصعمف ادنحأ عيطن الودانعم ليقو ةللاريغل دح فن الف مارح هللاريغل دو سلا نال ضعبلانضعب ددعس الو

 نوصاخم ى أ(نوءاسمانإباو دهشا) ءالؤط متن أ(اواوقف) هب مهن مأامعاوضر عأ ناف ىنعي (اولونناف) هللا

 شيرق نمبكر ىفهيلا لحرالكَر هناهربخ أن ايفساب أنا سابع نبا نع ف) هلةدامعل او هلل ديحوتلاب

 هوتاف شي رقرافكو نايفساي اهمفدام رمال كارم هللالوسر ناكىلاة لاف مأش ابار اجت اوناكو

 عمهب ثعب ىذلا ملسو هيلعمتلا ىبص هللا ل اوسرباتكب 0 ورااءامظعهلو-وهساح ىف مهاعدف ايابإب وهو

 هلوسروةللا دبع د ن : ميحرلا نجرل هلا مسب هيفا ذافهأر قف لقر ه ىلا هعف دف ىرمهب ميظعلا ىبكلا ةيحد

 هللا كتؤي 00 كوعدأىنافدعب اما ىدطا عبتا نم ىل-مالس مورلا هظع ل قره كا

 نأتي واني ءاوسةملكىلا اولاعت باتكلا لهأي و نيسي ربلامثا كيلعامناف تلون ناف نيم كرسأ

 ناايلضأوهئادشتملا

 ىف نمو دتبملا ىلع لخدن

 هلاالف حافلا ىلع ءانيلا

 ىنسعم ةدافا ىف هللاالا

 ىلع درلادارملاو قارغتسالا

 ناو) مهثيلثت ىف ىراصنلا

 ماقتنالا ىف( زي زعااوطهللا

 ماكحالاريب دن ىف (مكحلا)
 مواوضرعأ .(اولون ناف)
 ميلعمطلا ناف) اوامقيإ

 مظديعو (نيد_سفملاب

 هلوق فر و ملا تاذعلاب

 باذعلا قوفاباذعمهان دز

 لق) نودسف,اوناك اع

 لهأ مه(باتكلا لهأأي

 ناركتشفواوأ نيبانكلا
 ىلااولاعت) ةنيدملادوهم وأ

 هب وتسم ىأ (ءاوس 1

 ناعا(يراسبز
 ةاروتلاونارسقلا اكينق

 ةملكلا ريسفتو ليكتالاو

 ذختالوأيث هب كرشنالو

 نود نماباب رأاضعب انضعب
 ىتحاهيلا اولاعت ىتعي ( هللا

 لك نالهللا نبا حيسملا

 رشي انضعل امهتمدسحاو

 اهفانرابحأ عيطنالو انلثم
 مرحتلا 3 اونا

0 

 اى «سبأ 0 اوسرإ
 «ااودهشا اولوقف) ديح ءتلا نع(اولوتن اف ) كاذوهلاق من لاق مهوقب نوذخأتف نومرعو < نولحع

 جاما. اسد لاقل: 10 0 :٠ ال كافلال قلك توحد هاشمالا اتت قالا ١ تح ف



 [مىمالباطخلانوكي نألمتح ونيك الا( نيرئمملانمإ عماسلااهمأ( نكنالف) قم اوه ىأف وذ دبمربخ (كب رنمقحلا)
 ,م) ىسيعيف (هيف) ىراصنلا نم ( كجاح نذ) ءارتمالا نم موصعم مالسلا«ءلعدنالتابشلاةداي زلجيبهتلا باب نم نوكي و سو هيلعهنلا

 ذه ىفركف:لاعتلوةناكىأرلاومزعلاءىجلابدارملاواوماه (اولاعتلقف) ىذلا ىنهعامو لعل ةبجوملا تانيبلا نم ( لعلا نم كءاجأم دعب
 ' (لهتشن مث) ةلهابا ا ىلاهسفن ردءاسنوهءانب أك_ئمواذم لكعدي ىأ ( م فن ًاوانسفن اوم ءاسأ وأن ءاسن وو ءانبأو انءانب أعدن ) ةاكسملا

 !اصاوهتج-ر نمهسعب اوهنعلةنناوإمم وةنعالامضلاو حتفاابةإملاوك_هموانم (17 6 ل,) بذاكلا ىلعهللاإ_هلوقن نإب لهابتت

 ىلمءتس مئاذه لاهتالا

 مناوهيف دهتع ءاعد لك

 هيلعهنا ىورواناعتلا نكي
 ةلهامملاىلا مهاعداملمالسلا

 بقاعلا لاةفرظ:ن ىت-اولاق

 دقل هتلاوممأراذ ناكو

 ىراصنلا ريشعماب متفرع

 امو لس سم ىنادمتنا

 شاعف طقايبن موق لهاب
 مهريغصم تبنالومهريبك
 ناف نكليل متلعف نئاو

 اوعداوف كن, دفلاالا متيبأ

 مدالب ىلااوفرصناو لجرلا
 هللا ىل_دةللال وسر اونآ

 انضتحما دغدق وسو هياع

 نسحلا ديب | ذ خا نيسحال

 ىلعوهفاخ 0 ةمطاقفو

 انأ اذا لوقيوهو اهفلخ
 فتسلاعف اوضافت وعد

 قا ئيزاصنلارتشعماي نارحت
 هللا اولأسولاه هوجو ىرال

 هناكم نم المج لد زينا

 اواهايت الف اه هلازال

 هجو ىلع قسالواوكلهتف
 ايأا» اولاقف قنارصن ضرالا

 كلهاننال نأانيأ ار مساقلا

 ةلح ىف ىلع ىنلا مهلاصف

 رب زانخوةدرقاوخسملااودعالولو نا رن لهأ ىلع ىلدتدق كالطا ناهديب ىسفن ىذلاو مالسلاهيلعلاقف ةنس لك

 ىذلا ( كب رنمقحلا) ةلاكال نوككهناف نك كب رهللاقامنادمتاي ٍلعاو نك هللاق مثدانعم ليقو ىضاملا

 كلذنا نيك انشلا نمىأ(نب رتمملا نم نكنالف) كب ر نم قماوه مد اب ىسيع ليش نمهب كتربخأ
 ىلاعتهلوقكوهفطق كشر م سو هيلع هللا ىلص هنالهتمأهبدا ارملاو لسو هيلع هللا ىلص ىننلل باطخ اذهو كل ذك
 ناهرعلاو ل ثلا اذه ناكن مانئاك عماسلااهيأاي نبرتمملا نم نكتالف ىنعملاوءاسنلا ممقلطاذاىنلا اه

 كلداج نه ىأ (هيف كجاح نخ) لجوزعهلوق هو ةنبن ًامطااو تالا ةدايزل جييهتلا باب نموهفرك 'ذىذلا
 وماهىأ (اولاعت لقذ) هلوسروهنلا دمع ىسدع ناب ىنعي (لعلا نم كءاحام دعب نم ) قا ىف ليقو ىسع ىف

 (مكءانب ًوانءانب أ عدن ) ةلئسملاهذهىفرك_فةنت لاعت لوقت اكمزعلاو ىأرلاب ولعلا نمهلص أ وء ىلا هنم دارملاو
 نيسملاو ن بلا ءانبالابدارأ لق (مكقنأ وان سفن ًاو؟ءاسنوان ءاسن ور ءانب أ كسنم واتملك عدي ىأ
 لهأ ةءاجل مومعلا ىفع وهليقو ءذعةللا ىضرايلعو ٍلسو هيلع هنن بص ءسفن سفنلاب وةمطافءاسنلاب 7

 نععتلن هانعم ليقو ءاعدلا ف غلابنو دهتجيهانعمليقوءاعدلا ف عرضتن سابع نب !لاق (لهتن مث) نبدلا
 رمأ ىف <: موانم ىنعي ( نيب ذاك | ىلعهنلا ةنعل لعجنف )هنا ةنعل ىلا ةلومهيلع لا ةي ناعتلالا لاهتبالاو
 :|هابملاىلامهاعدو نارجندفو ىلعةبآلاهذه )سو هيلع ندا بص هنلالوسر أر قام نورمسفملا لاق ىسيع

 بحاصو مهريبك ناكو بقاعللاولاق ضعبب مهضعب الخ هلفا دغ كين أت مئان سمأ ىفرظننو عجرن ىتح اولاق
 ناف نك-اهنا كلذ متلعف نألو لس م ىن ادمت نا ىراصنلارشعماب مفر عدقل لاق حميسملا دمعاب ىرتام مهمأر

 لوسراوتافىدالب ىلا اوفرصناول-جرلااوعداوف ىبحا ىف لوقا نمه-يلع متن أام ىلع ةماقالا الا متبأ
 ونلاواهفلخ ىثىلءوهفلخ ىشكةمطافو نسحلا دب ذخأو نيسحلا نضتحا دقو | سو هيل عهللا ىلصةنلا

 ىرال ىناىراصنلارمثعما. لاق نار فقسأ مهارامافاونمأفت .وعداذامط لوقي ل_سوهيلعةللا لص
 قارن ضرالا ه جو ىلع قي الواوكساهتفاول.تتالف هناكم نم هلازالال بج ل: زي نأ ةنلااولأسولاهوجو

 ,طلاقفاننيد ىلعا:كرثتو كنيد ىلعكاكرتن ناو كالهابن الن اني ار دق مساقلاابأ اب اولاقف ةءايقلا مونيا

 لاقف كلذاوب ف مهيلعام كءلعو نيماسللام مك نكي اوماسافةلهابملا تنبأ ن اف سو هيلعةنلا ىلصةننا لوسر
 نر د نعاندرتالوانةيخنالو انوزغتالنأىلعك حلا كانكسلوة-ةقاطبرعلابراذلام اولاقتف 8 زجانأىفا

 داعاعرد نينالثواتالثو ةباورفداز بجر ف فلا ورف-ص ىف فاأةإ- ىف اةنسلكف كيا ىدؤن ناو

 ىذلاولاقو كلذ ىلع ملسوهياعةنلا لصةتنأ ل اوسرمهحلاصف ةب زاغاسرف نيثالثواعب راواربعب نيثالثو اثالثو
 رانىداولا مهبلعم .رطضالور.زانخوةدرقاوخلاونعالتولونا ار لهأ ىلع ى دتباذعلانأ هديب ىسفت

 - اف نافاوكله ىتح مهلكىراصنلا ىلع ولا لاحا لور جشلا ىلءربطلا ىت-هلهأو نار هللا لصاة سالو

 ونعم اهلها نمي وهي صد كل ذو همصخ نم وهئميذاكلا نمقداصلا نيردتلالاةاهابملاىلاهؤاعد ناك ام

 لع أر جتسا تيح هقدصب هناةيتساوهلاح هتقن ىلءةلالدلإ فدك ؟كللذ تاقةلهابملا ىفع اسفلاوءانبالا مذ

 ضيرعنت
 رحت_ساثرح هقدصب هناةيتساوهلاكهتقث ىنءةلالدلا فدك 7كلذنالهبذاك نع وهبةصتخم ة|هابملاتناكناوءاسنااوءانبالا مضامغا و

 راهن زعاوهتبحأ عمهمصخ كلم, ىتح همصخ بذكتهتقث ىلع وهل سفن ض» رعت ىلعرصتقي لو كل ذل هديك ذالفاودن نعأ ضي رعت ىلع

 ف ومهتازخمو مهناكم ب رق ىلع هذيل سفنالا ىلعرك ذلا فمهمدقو بولقلاب مهقصل اولهالازعمهنالءانلاوءانبالا صخوتإ_هابملا 3 ش
 لءهشاةنعللمجنف) كاذولا اوباجأ مهنافلاذعوأ قفاوم نمد أ وريلهنال إ سوه يلعهللا لص وبنلا ةوبن ةصص ىلعحضاو ليد

 عدن ىلعناةوطعم لءجولهتنوىسعنأشف مكمان. (نيبذاكلا
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 أين نم قبسامىلاةراشا (كلذ) (؟81/) صف- مهيف ويف ناتيلا ناناه وكلا م ريسغتو (نيملاظلا بحال ةلئاو مهر وجأمهفونف
 كالا ١و بب_ب_ # « اشُلاالللاكهه ح ح حس س_- -( هه لبس طمس

 1 هريغظ نم بحال ىأ ( نيملاظلا بحال للاو) ئيذهنم صقنيال مطامعأ ءازس ىنعي (مهرو-ج أ مهفويف)

 قع (كلذ) ىلاعتلاق مث ليم موماعىنثيالو مهجر يال ىلاعت هنأ ىنعملاو هعضومريغ أيش عضووأهلاقح 0

 كرب ىأ (كيلع هول: ) صصقلا نم كل ذريغو نإ راودحاو يسم همأو ىبءرابخأ نم كل ةنرك دئذلا

 هدنع نمهنال ىلاءتو هناحبس ه_فن ىلإ مالسلا هياعلدب ربج هواترام فاض أ اع او لي ربج ناسل ىلع دمتي هب

 تامالعلا ىنعي تايآلا ل يقو نآرقلا نم ىنعي (تايآلان«) هيلا ءفاضافالصأ توافتريغ نم هضاب

 بتكمالوأر قنال أ تنأو هيلا جنوب ىن وأب تكو أرقي نمالااهماعيال رابخ اهمال د_غاي كتورن ىلع ةلادلا

 لطابلا نه ع وئملا هلا ىأ (مكحلارك ذلاد) كيلعلزنأ ىذلاىوامسلا ولا نم كلذ ناتبثف
 حوالاوه مك رك ذل ليقو ماكحالا عيج هئمدافتس م احدنالنآرقلا ميكحلارك ذلا نمدارملال يق

 لجوزءهلوق يو شرعلاب قلعم ءاضيب ةرد نم حولوهوولسر ىلع هنا بتكع يج تازنتهنم ىذلا ظوفحلا

 مس و4_لعفللا ىلد ىنلا ىلءاوهدق نار له نءاطهر ناس اع نبالاق نار دفؤو ىراصأ جاك ىف

 ىسعاولاةوهنملاةفانيحاص رك ن:كنأشام ل سوهيلعهنلا يصون اولاقف بقاعلا اودينسلا مهفناكو

 مثهب تشين أو ا الثمهل تيار لهفدلا اولاقف هللا دب ءهنا لجأ لسوهيلعهللا ىل-كىننا|لاقف هللا دب عدنا معزت
 هقلخ مدآلثك هللا دنع ىسعل ثمنا ك اونأاذا مطلقهللاةف مالسل اهياع لي ربجهءاؤه دنع نماوجر

 ىأهللادنع ىسيع لم نا ىلاعت هللا ل انزاف بأ اريغ نم طقاناسناتد ًارىل_-هد_# ااولاق واومذضغفلوتيلا

 مدآقلخهللانإب رقأ نف مأو بأ نمال بارت نم هقلخ هنوك ىف مآ ةفصكب ريغ نم ىسع قلخةفصنأ
 قاخ ىفنأشل لب بأريغ نم مم نم ىسيع قاخ هللا ناب رقنالإفةردقلا ىف غلبأ وهو سبايلا بارتلا نم
 ري-ثوهف بارت نم هقلخ ىلاعتلاق مث لماكه بشن هنال مدآل#ثك هلوق دنع مالكسلا تو برغأو بع أ مد

 هللاقمث) نيط نماد_سجهردفق ى اب ارث نم هقلخ هنوكف مدآى الار ب _سفنلا ةهج ىلع فت أتم

 هلوق ىلعامدقت٠مدآقاخ نوكين أ ىغتقياذ_هف نك هللاق مثبارت نمهقلخلاق ىلاءنهناوهو الاكشا
 نمالب ارت نمهقاخ هنإب رب_خأ ىلاهت هللا نابلاكثالا اذه نءعبيجأو قادخا دب نبوكنالو نك
 (كقلخخا ىف سدترتريغ نم ناك-ف نك هلت لق ىفا اضيأ هربخ أ ىنالا فرجا اربخأ د#ت:با مىنأورك ذ

 حصيف ناك_ةارشب نك هللاق مثتارث نما دج هقلخ ىلاعتهنادارملانوك,ن أل متحو ةدالولا ف نوك

 تاقنافةي الا فلاكشاالفا ذه ىلعو مال_سلا هيلع ىسعتلا عج ريزك هلوق فريم_ضلا ليقو مظنلا

 ماالو بأريغ نه مدادجووب اريغ نم ىسيعدجو دقو مالسأ| هيا عمد ايمالسساا هيلع ىسعهمش فيك

 ىةكراش.ةإثامملا ناله ههيبشت نمرخ الا فرطلابهنودهصادتخا عنعالف نيفرطلا دح أ فدإ ئموهتلق

 دوجول !نالناربظن كلذ ىفامهوةرمتسااةداعلا نءاجراخادوجو دجو هنا ىفدب هيشهنالو فاصوالا ضع

 مسحأو مصخلا عطقأ نوكيل برغالإ بن رغلاهمشف بأريغ نمدوجولا نمةداعلا ىف برغأ مأو بأريذ نم

 مهلاقف مورلادالب ضعب ىف ارمس اءاساعلا ضعب نا ىك> وهب رغت_-اامت برغأوهاهفرظن ! ذاهتوبثةداس
 ىلوأ ل يق زحلاةف قوما ىحناكو اولاق م الوهلب ا الهنالىلو أمد "اف لاق هل بال هنالاولاق ىسيعن ودبعت مل
 سيجرؤ لاق صربالاو هك الاتئىربب ناكواولاق فال 1ةعب رأىل-_قزحايح اورفن ةع را احا ىسعنال

 | لءقتسا ايد راف ناكف نكمانعم سابع نبا لاق( نوكيف) نك هلوقو ع املس ماقون قرحأو خبطدنالىوأ

 ( لوا د (نزاعو 1 ١
 هن عربخلا بئرتلالر بدلا ىلعرب هلا ىدترتل ثوةيضام لاح ةءاكح و هو ناكسف ىأ
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 ًادتسموهو هريغو ىسع

 ند) هربخ (كيلعووات)

 وأربخ داوي ريغ (تايالا

 َّك ذلاو) فود ا دتءمربخ

 ىنعل نارقلا (ميكحلا

 ةمكحلاب قطني هناكوأ حما

 لاق امل لزنو همكح ةرثكل

 تيأر له نارى ب دفو
 لم نا) بأ البادلو

 0© نيتك هبا دنع ىيدع

 هلاحو ىسيع نأشناىأ

 هيلع مدان أشك ةبد رغلا

 (بارت نسقلخ) مالا
 ىهو نيط نما دسج هردق

 ه.ءش ةلاط ةريسفؤم ةإ-ج

 اطعضوم الو مد ابىسيع

 موب ارتنم مدآقلخىأ
 كلذكف مأالو بأم نكي

 دوجولانا مو لاح

 برغأ مأو بأ ريغنم
 دوجولا نم ةداعلل قرخأو

 تارغلا ةيتكفا تاريغ نه

 عطقأ ن وكيل برغالاب
 هدانا مسحاو مصحلل

 برغاوهامذ رظناذاهتهيشن

 نعو هلا ةعحتبساا اذ

 مورلاب رمسأ هناءاماعلا ضعي

 ىسع نوديعتمل مطلاقف

 مد“ افلاقدل بئالهنالاولاق
 اولاق هل نب وب الدنال ىلوأ
 ليقزأ لاق قوما ىكناك
 ةعب رايحأ ىسيعنالىلوأ
 فال ةيناك ليقزؤحورفن

 هك الا ئربي ناك اولاقف

 سحر لاق صرالاو
 (نوكيفإارسشب هأشن أ ىأ( نك هللاق مث)اماس ماق مث قرتحأو خبط هنال ى وأ



 نييذلا نسم كرهطمو)

 مهراوجءوس نم (اورذك

 ل-قو ممن ثبخو

 ضرالا ن.كضباق كيفو*ه

 ىكتيعوأ هتيفوتسا اذا

 نءلوزناا كعل كتقو

 ىسدع لزني مال_ىلا هيلع

 قدي قدما ع ةفلاع
 ص زانخخل!لتقيو بياصلا

 ةدس نيسعب رأ ثبليو
 مث هل دلوبو جوزي و

 اناهمأ كايتفيكو فوت

 اهرخآ ىفىسعواطوأىف

 ىف ىتبلهأ ن.ىدهملاو
 ك_سفنىقوتموا اهطسو

 ملان تنأو كءفارو مونلاب

 ءامسلا ىف تنأو ظقيتستو

 لعاجوإ) برقم نمآ
 نيما ملا ىأ(كوعبنا نيرذلا

 مالسالا لص ىهونعبتم مهءال

 نود عئارمثلا تفلدخا ناو

 اويذكو هونذك نيذلا

 ىرادلاودوهيلا نءةلع

 كي(اورفكن يذلا قوف)
 مهنولعي (ةمايقلا موب ىكا)

 لاو>الارثك أفو ةخلاب

 ىإا 6 فيسيلاب و اهم

 ةرخالا 8( ( عج سم
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 نيذلا اماف نوفلت< هيو

 ااذع مهب فذعاف اورفك

 ةرخآلاوايندلا ىف اديد_ثش

 اماو نب رمدان ن.. مطامو

 تاحلاصا| اوامعواونمان يذلا

 الانألا

 لاجدلا لقي و لزخي-ىىسيعنأ ثيدحا ىف تبن دقو ل_.لدلا ىل:فوقو هيف مالاف لعفي ىتهو لعفب
 نعو كناوؤش نءكيفوت«ىناءانعم ىطساولاركب وبأ لاق سماخلاهجولا ىلاهتةنناءاش نا هرك فنسو

 ىفةكالملاةلاح هتااح تراصءامسلا ىلا عفرا ل مال_ىلاهيلع ىسعن أ كلذو ىلا كعفارو كفن ظوظح

 رطخ نم سانلا نه نأ ىلاعتهنلا إ_ءالوايفاو ئشلا ذخأ وتلا ىنعمنأ سداسلاهجولا ةوهشلا لاوز

 ه>ور ىن-هي هن وهال مفر حيسملا نأ ىراصالا تءعزاكهد_بجنوده>وروه هيلاةللاهعفر ىذاا نأ هلامب

 «ءاهتب هعفرهنأ هتلاريخاف ىلا كعفارو كيؤوت .ىتاهلوقب مه.اعةللادرفهدسج ىنعي هوان ضرالا ف قت د
 كا روطموىلا كعفار ىناهرب :ةناريخاتوامي دة:ةنآلا ف نا ىتاثلا قي رطل ااهيجهد_بجو ه>ور ءامسلا ىلا
 ىف ضرالا ىلا ىدبع لوزن دحت لهمه_ذعبا ليقو ضرالاىلا كلازناد_عب كيفوتمواورفك نيذلا نه

 (ق) ءامسلا ن ههلوزن دب الهكودانءمامتاواين دلا ف 000 مهنال كالذو الهكو ىلا عتدل وق منلاق نآرقلا

 نبا كيف لزني نأ نكش وياه ديب ىى-ةن ىذلاو ل سوهيلعهللا ىل_ههللالوسرلاةلاقهنأ ةربرهىلأ نع
 د_> أ هلبقيالىت-لاملا ضيفي وةبب زيملاعضي وري زنا لتةي و بيا دا! رسدكيفاطسةمال دع ا حم
 ناو منش نا اؤرقاةرب رهوب أل وقي ماهيفامواين دلا نما ربخ ة د_>اول'ةدحسإ|نوك:ىت> ةياورف داز

 وكم مماماو بف عم نرالزئاذا متت فيك ةباور فوهنوم ل بقهب نامؤيلالا. باتكسلا لهأ ن٠
 سب ولجوزعاكب ر باتكب مماف لاق ىربخاف تاق كنم كم ىردنبي ؤذىلأنبالاق متم كمافةباور
 بلادنا ثءبذا كلذك ا,هاهنيبف لاق ناعمس نب ساونلا ثي دح ن٠ ل-مدارفأ فو لسو هلع هللا ىلد مكين

 ؛.اعهنبا ىل_ههللالوسرناةرب رهىفأ نع قثمد قرش ءاضي+لاةرانملا دنع لزنيف مالسااهياع مب منبا

 ضايباوةرجلاىلا عون ىم لجرهنافهوفر ءافدوه أ راذافلزان هنا و ىن ىدبع ىنعي هني و ىنبي سيل لاق ملسو

 ,زمملا لقي وبرلصلا قديف مالسالا ىلعسانلا لنا ةيف لب هبصيم/ نأورطقي هسأر ناك نيترسصمم نيب لزغي
 نب عب رأض رالا ف ثكم متلاجدلا حيسملا كالومو مالسالاالااماكةنامز ىف لمملا هللا كال ميوةب حلا عضي و

 :رح ىف نفدي مال_ىااهياعىىسرعنامهضعب لةنودوادوب أ هجر أن وماسملا<.اعىلهي وىفوتي مت ةنس

 :ءالوق مالسا امهياعىسيعو د« نييبن نيب ةمايقلا مو: رمعوركبو بأ موقيف لسوه.اعةتلا لص هللا لوسر
 قوذ كوعبتا نيذلالعاجو) مهنم كيح:مو مهند نمكجر#ىنعي (اور فكن بذلا نم كرهطهو) لجو

 ن.مالسالا له مهو كاوقاوق دصو ديحوتاا فكوعبنا ني ذلا لعاجو ىنعي (ةمارغلا موب ئلااورغ ؟نيذلا

 :ربذلا نوب راوا مهل يةوةرهاظلاة لاب ةباغااورصنااوزءلاباور فكن يذل اقوف لسوه.اع للا ىلص د ةمأ

 ك .اهمطى دلو بهذدق دوهبااثال.نال كلذو دوهباا قوف موف ىراصالا .ه ل قوهن.د ىلع ىسع اوعبتا

 ناو ىراصنلانالنيدلا عابت:الءاعدالاوةملا ىن_عب عابتالان وكي لوقلا ! ذه ىلعف قاب ىراصنلا كالمو

 :رمهيلع مهاب ضرب مال_ل' هيلع ى يع نا كلذوهلةفااغك دش أ مهف مالس'!هيلعىسع ةعبات اورهظأ
 ,هوهتءاكو هلوسرو هللا د بع ةناب هلاو ده_ثنيذلا مهدوعبتانيذلا نال حطالاوه لوالا لوقلاو كريشلا

 ىف نيب رغلا عج لم ىلا لجوزعهللا لوق, ىنعي ( مكعج رم "ىلا مث) ةمايبتلا مون ىلا قاب مهكامو نومالا
 :رمىتعي (نوغاتخت هيف ماك اهف كنب كحاف)هباورفكنيذلاوهباوق دصو ىسيعاوعبتا نيذلا ةرخآالا
 وفلاخو ىيءةوبناو دي نيذلا ىنعي ( اور فكن يذل .اماف ) ىلاعت لاهقف مكلا كلذ نيب مثىسيع سعأ ىف قملا
 دي دشإباذع مهمذداف) ىراصالاو دوهياارئاس ن«ىتبذيالا هوفصوولطابلا نءاولاقام+_.ةاولاقو هتلم

 رانا, ةرخ آلا ف .من أو وأ (ةرخ الاو) مهنءةبزمجلا ذخاوهلذلاو ىبسلاو لتقلاب ىنعي (ايندلا ف

 ءالسلاهياع ىسعب ىنعي (اونم[نيذلامأ اد) انباذع نم مهنوعنمعي نيعنام ىنعي (ن رسدان نممطامو)

 طتع :رمشو ميل عت رفا ءاول مت ىنعي ( تاحلاصا اول جو ) هتماكو هلوسرو هللا دع هناوهنو ذب اوق دصو

 مهيفوبف



 <هئن

 ىسيع لتق ىلع دوهبلا ةماك تءمةجافهنوعد فاخو كلذل عزف .يكمل.و دوهبلاسأر ادوهم كلذ ىأر

 ةيزورلا كالت نم هللا هعفرف ةنزوراهفقس فةخوخ هلخ داف لل ربج ل_جوزع هللا ثءيف هواةةيلهيلا اوراثو

 ري ل_خداساف اهيفدلتقيف ةخواا لخ دب نا سون ايطط هللا قي هباتعأ نءالجر دولا كلم ادوهم ىعأو

 هوذخأف ىسيعدلأ اونظ جرتامافىسعهبش هيلعهللا تا واهيفدلتاقيهنأ اونظف يلعأطبأو ىسدع

 اهيلع هوبلديلةرش+ هلاويص:ول يالا ضءعب قى.دعاوقرطدوويلا ن اه. ٠«نيبهولاقهوبلصو هول_تقو

 كالت نيب راوخلا مالسلاهيلعىسع عم همي ومهنيب تااف هك الملا لجو ز عدلا لس راو ضرالا تماظاف

 اوقرفتو اوجرفن ةريس مهاردب ىنعيدي و كيردلا حيصي نأ لبق 5د_> أ ىب نرفكيل لاقو مهاصوأو ةليالا

 نيثالثهلاولءف مسي ملا ىلع مك-ةالدن | ىلنولعجتاملاقودوه.لا ىلا نيب راوملادح أ ىتاف؛باطتدووباا تناكو
 هيلع ىميعقللا عفروهياع ىيعهبشهنلا قاأ حيسملاهيف ىذلا تيبلا ل>داماف هيا ءمطدو اهذخأف (هرد
 هنأ ن ونظي مهوهوبادوهولتقفهلوق ىلا اوةفتلب ملف هيلع هاد ىذلاانألاتف هياعلدىذلا ذخأو مالساا

 نءةللااهأربافاطاعد ىديعناكىرخأةآىماو ميم تءاجىعهيشهيلع قا ىذا اباصاصاف ىبسع
 لجوزعهللان ناز كمت نم ىلع لاقو مالا هياعىميءاهءاؤ- بولص ا دنع نايك هبوعدب نونملا

 مص ىلا طرها ىبعل ىلا هتةلنا لاق مايأ ةعيس دعب ناك اماف يط هيث ئنثا ذهوريخالا ىبصررإو ىنءفردق

 2 يي 5 يبث 2  ه لس ب تيل

 عمجتل مث هنؤسد أ كياع نز<مواهاكب د أكيلع كب لهناف« يلا تبسن عضوم مساوهو ةينالدجلا

 ني-حارون ل_بل العتهافامماعلجوزعدهللا هطرعاف لج وز عهللا ىلا ةأع د ضرالا ىف مهم نم: راوحلا كل

 2 2 تت يي 22 ريم

 عصأأ مافى راصتلااهيف نخدن ىتلاةل يالا كالت هللا هعفر مث ض رالاىفةاعد مهثيف نيب راوحلاهلت عمل طبه

 ريخ هللاو) هلل اركمواوركءوىلاعتهلوق كال ذفمهيلا ىسيعول سرأ نه ةغاب ينم دحاو لكءاكست كود راوخلا

 مالسااهيلعوسع تسحدوهيلاناىدسلالاقوةب وقءلاةئيسلاب نب زاجلا لضف اوهو ىن«ي (نييزك املا

 لتقوذخ+اف ى.سيعم شه لع قلاف قفان دق ناكو مبهم لجر هياعلخ دف ني راوحلا نهةرمدع هدو تسىف

 عطقور ,ونلاهسلأو شي رلاهاسكوهيل!هعفرو ىمسيع هللا عنم ولجرلا كلذ لتقف هللا ىنايان أمهنم لجر لاذ

 لهأ لأقاب وامسامضر ابك 1 هامسن اراصو شرع'لو> مهعمووفةكالملاعمراطو برشااو مماحملا ةذلهنع

 نيتسو سى غ1 لذ ىروأ ضرأ ن٠ م تيب هندلوو ةنس ةرمثع ثالث اطو ىسيعل ميم تاج خيرات

 سدقملا تيد نمةللا هعفرو ةنس ني ال: سأر ىلع ىسيع ىلا هللا جوأو لباب ضر ىلءر دنكس-الا ةياغ م ةذس

 تسهعفر دهب م ممهمأت شاعو نيس الثهيودذ تناكفةاس نيثالثو ثالث ناوهو ناضءر نمردقلاةإ ل

 ”ىءانهىفوتاا ىن«.ىفاوفلتخا ( ىلا كعفارو كيفوتم ىف ىس.ءايةنلالاقذا) لجوز ءهلوق ف نينس
 لوالااهوجو اهانعمىفاورك ذوريخأتالو مدقتري_غ نماهرهاظ ىلعةبآلا نا لوالا تب رطلاف نِيَدي رط

 امانهتضبقودنذخأ اذاءتيفوةساو ئدلا تيفو مطوق نه تومري غن هىلاكعفارو كضباقىفا هان
 هنمو موثلافوتلابدارما نأ ى ناثلاه>ولا هريغالو لقبه ن!ادوهما| نمهؤادعأ لصءال نأ :ههنمدو هقملاو

 هنلاهعفرف ماندق ىدعناكوةافو مونلا لءفاهمانم ىف تءم ىتااوامتوم نيح سفنالا فوت, هللا لج وزع هلوق

 توللاةقيق-> فوتلاب دارا نا ثااثلاهجولا ىلا كف ارو كممرنُمىتاةبآلا ىن-هف فوخ هقجلب الثل ان وهو
 مث هايحأمث راهناا نم تاعاسث الثىببع فوت هللا ناهبنم نب بهو لاق كنتى ىنادانعم سا.عنبالاق

 هجولا<-يلاه_هفروهاي> أمث راهناا نم تاعاس مي_سمافوتهللانا نو عزب ىراصالا نال قو هيلاهعفر

 فيك امافرك ذام هبل عه ىلاعتهنلان أىلءلدنةْبآلاو بيترتلا ديف: الىلا كعفاروهلوقفواولا نا عبارلا

 امافرب زانخاوءسف مهنءاو «-ماعاعد كلذ ىسع عمس امافهءأوهوف ذَقف ةلعافلا نبا للءافلاوةرحاسلا

 | لوتقمهناف ىهبش«يلع ف ذةيكي اهبامحاللاق مالسلا لد ىميعةللاىن نانلرك ذ ةداتقلاقو بلصو

 . (نيرك املا ريخةئاو)
 مهردقأو نب زا! ىوقأ
 ثيح نمباق-ءلا ىل-ع

 لاقذا) بقاعملارعشرال

 هللاركا فرظ (هللا

 (ك.يفوتمىلا ىسعاب)
 هانعمو كلج فوتسم ىأ

 كلتقت نأ نم كم اعلا

 منح كن و رافكللا

 مهيدابال تقال كفنأ

 قامسىلا ( هلا كعفارو)
 قىتكنالءرقهو
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 كمسلا نمةكمشلا كلت ىف عجاف ىسيع هنااع دف ءاملا ىف هتكبشب ىردق نوعمش ٠١ هنرثك نم قزمتت تداك

 ىفات+خاوهعماوق؛طناوهءاو:مآ كلذدنعف كمسلا نهناتنيةسلا اوملاوىرخأ ةنيفس لهب اوناعد_ساف
 نبدلا ىلا مهو دهب وسانا|نوداطص؛اوراص ى.-بيعباو:.آاماف كمسلا نوداطصياوناكل يقف نيب راوملا || ىسيعإ (دهشاو ةئلابانمآ )
 اوباطامتا( نوما سانإب)

 اديك ان مهمالسإب هب داهش

 نكس را نال م-مئامال

 ةمايقلا موب نودهت

 ليلدهيفو مهياعو مهءوقل

 مالسالاو ناميالا نأ ىلع

 1 انما ر) داو

 (لوسرلا انعبتاو تازنأ

 اذنك اف ) ىسيع كلوسرىأ

 ا عم

 وا.همنال نودينك نيردلا

 كل نو ده نررذلا عم

 نيراوم ا هرلاهتءاس نمرتسآن اكف ىتش لامع أ ىلا ىسيع تماس يمنا لقوا نوذيدي ىأبايكلا نورو<

 لكتءاعدقو ناولالا ةفاتخم با.:هذهو ءايأةرمشعىلا عجرأأل اورف ا ىلا جراخلاب ار ةعنصلا» دهان لعل كف

 خخباطق هر فس ىلا | عملا جرخو ىبو دق تقواهن «غرفن نادب رافهب غب_تيىذلانوللا ىلع طيح اهنمدحاو

 مدق مث كنمدي رأام ىل- هللا نذإب وك لاقو بايثلا عيجه يف لخ دأو دحاو نول ىلعا د> اواب> ىبسيع

 لاقاهلكلاق بلا ىف لاق ىهنياو لاقاهنم تغرف دقلاق تلءفامىيءال ةف 1١ ىفاهاكب ايم! او ىراوخلا

 اب ونورضخلأإبوثورج بوث جرنسأو ى دع اقورظناف رق نكلوال ىسيعلاة باينلا ىلع تدسفأ دقل لاقممن
 معو كلذ نم تة3ىراوطل العفش ىراوطاد ريىتااناولالاىلءاهاك اهجزخ اىت- دوسااب ومورفدا

 ىسيغع ءامقدأ اوناكوءايفصالا نوب راوخلا ل-.ةواهرونوتدارعلارثأ نمم-هياعرهظاسو هب ولو ءافصل

 مهنوي راوأال .قرهءارزوو ى.دعءافاخاوناكوءارزولامهليقوءافلخا.هنوب راو+اليقو هتصاخو
 ىلصىنلا بدن لاقل ادبع نب ربا نع( قل هبناعتسيىذلا لٍجرلا ىراوم اورصادل' ىراوم او رادنالا
 ابل مهردزلا 00 ربي زلا ب د أف مهم دن مشرد زلاب دتتافق دنخلا موي سانلا مشو هيلعفللا

 د ةمأ عموأ ةينا دولاب

 ءادهش مهنال مالسلاهياع

 ىأ (اوركمد ) سانلا ىلع

 نيدلاَلْيءارساىنب راقك

 وهل .ةولجوز هللا مال نول -ةسمو كلنع بذلاو كرمدن ن.دب رتاملنوداقنمانأ ب دهشاوهانعم ليق [] نيدرفكلا مهنم سحأ

 هتلزنا ىذل !كياتك,ىنءي تازنآ اماما اب رنوهسم مهناب مهيلع ىسعداهشا دعب نوب راو الاق ىنعي .ركم ىلع مهازاج ىأ (هللا

 كاين الاو دهد. نيذلا ىتمد( نبدعاشل عمانية ك اف) ى-بعىنعي (لوسرلاانعبتاو) مالسلا هيلع ىسيع ع

 اذهو هب .عمركتاوف .هعمو هدا دع ىفانلعجاو , من امسأ عمان ءامسأ تبثاف كيب :و كرمأ اوعنتاوقدصااب

 سابع نبالاقاذهلد .مياعل ضف د, زم مهعماون وكن أن وب راو الأس نيذلا نب دهاشللن وك نأ ى تق

 مهنافةليضفلا كلتب نوصوصخملا ,ه . منال هتمأو إو هياعهللا ىلص دمت م.ىأ نيدهاشلا عمانبتك افهلوة ىف
 لجوزءهوق © هنءأىلع دهاش ىن لكال نييببلا ىنعي نب دهاشلا عمل يقو غالبلا,لسرال نو دهم

 هد_عقياربغلا فرصركلملا لصور كسلا من.ىدعسحأ نبذلا ل ئارسا ىن رافك ىنعي(اوركمد)
 ناكلذوهباومهوهلتق ىفاورب د مناف ىدعب مهركماماف ةيفخلا ىف داسفاب ىسلاو» ليقول نم برعذب
 هتااسررهظأو ةوعذلاب هيف حاصونبي راوحا عم غجرهمأووه موق هجرخأن ادسعب مالسا !هيلد ىسيع
 مهازاج ىأ(هللاركءو)ةل لاو ةعب دخلاو ثدحلا قاما ن.رك_للاو مهركم كال ذف هب كتفلاودإ قب اومهف موملا

 ثيح ن.ةتغب هذ -أو دبعاا جار دّةسا ةللاركم ل ةو هتلب اقم ىفهنالءا دتبالا مسابءاز جلا ىمسف مدركم ىلع

 هل تقاودارأ نيح ىسع ىلع طد ىذلا مهبحاص ىلءهيشااءاقلاو»ةداخةيآلا هذه ىفةنلاركمو ب تحل

 نبارحاسلا ءاج دقاولاقهوأراساف دوويلا نءاطهر لبقتسا مالسلاة يلعىسيعنا سابع بألا لتقىتح

 ءامسلا ىلا سنع عفر ناب
 دارا نم ىلءهريش قأأو

 زوجالو لّدق ىت-هلايثغا
 ىكاعتهلنا ىلار كمل ةفاضا

 هبال ءازل| ىعم ىلعالا

 ىلعو قال اد_دعمومدم

 ءازهتسالاو عادخلا اذه

 تاليوأتلا حرشىف اذنك

 ةرحاسلا
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 مظاهاحأو فيفخيتالاب ىسع مهاذ مه-ضعب دازن'ة.خاوريادلا نءءايشأو موحشلاو بورثلاو ربالا مو

 كلذ ناكو د >الا عضوو ببسلا عفروةاروتلاماكحأ ن ءاريثكمفر مال_سا| هيلع ىس ,عنآنورخآ لاقو

 بإب ةثجو) قدصو قح خو .ذملاوزيسانلاو ع ارمشلاو ماكحالا كلتلاخسسان كلذ ناكسذ هنلا يمأب هلك

 ليثارساىننرسشعماب ىنع (ةللااو قت اذ)هلوقب مهفوخمثىتاسرةدص ىلع ةدهاش ةضاو ةجح ىأ (كب رم

 اموهللا ىوقت ع باوت نملوسرلاةعاط نال هليلاكو ءداامف ىنعي (نوعيطأو) هنءك اهنو هبوك عا بف

 ديحوتااوهو داو نيد ىلءاوناك لسرلا عيج نال (ةودبعاف كب روف رهللازا) نكوقوههيلا؟وعدأ
 نهب !مكتنجو)

 ميكا نك (مبر ىراصالار اس نمم_طوقب لاق نمونار < دفو ىراصأ ىلعةغلاب ةةبآلا هذه فو ىلا عتهللا ىفاوةلتخ إو

 ىبيدكت ىف كارلا

 ىف (نوعيطأ او) ىفالخو
 (مكروىب رهللانا) ىرمأ

 قو ةيدو-بعلاب رارقا

 هنوشبهدذو هنلاد_معناك هناو ىراصالاةيلاهي_تزاماتي رناك هنامال_سلا هيلع يع ند هللارامخاب

 مهنمىدع سحأاماف) لجوزءهلوق جم ديحوتلا ىنعي ( مةتسم طارصا ده )هلوقب كلذ متخ مث هتلاسرو

 اوماكت مهنا ىنهلاوةساحل اب ئثلا نادجو نعةرايعضاس>الاو ىأر ليقو فرعودجو ىأ ( رفكلا

 « فلا تت دول هلتق ىلع مومز زوما وعر رص ارم رحت ير يتيكشللا سحافر ةكلاةماك

 هوجرح ًاودوفت هيلاءاعدلاو لاسر راهظابد سعأ اولد ارساىن ١ ىلا ىسع هللا ثعبااريسااورابخالا له لاق

 فالح هسفن نعةيبود رال
 (هودبعاف) ىراصألا معزيام كلتل ناكومهيلا نسحأو مهفاضاف ل جر قعفب رق ل لزتق زال قف ناحيتي هتارزح رح موني ند
 (ميفتسم طارصاذه) فود هنا رما بنعم سو ةلزا لخادق نب رح موعيموعو ءاالا ضي قرع زاك نعل

 ل لا رفيي نا هللا لعل ىني ريس ميم تلاةفىنل أسال تااقفانب رحاثكس اراك واخ تااقف

 عع سالف ) ميقملا مهيقس وهدونجو ومب بيل هاربا در ىلع 0 ارابجاكلمانلن اق رايت هدي ل
 رك مركب ىنارمأ افلا مالا 0 ا 0 رااوتبفاع كلارا رجلا
 ةيبهالاتلعارفك دؤيلا ىلاتال سبل اقف رد عقو كلو تاعق نادم لا تدتلو قىنرما ل اال ةرعالا

 عا كردبامإ يو ىنماعا مثءام كيباوخو كرودق الماف تقولا كلذ برقاذاهلىلوق ىس علا ةفانمرك ًاوانيلا نح ادق هناف

 هله سانلار تمار ىباوملاءاموا+ واق ىمرودقااءام لوف مالسلاهيلعىسع هللااعد مثكلذ لجرلا لعفف

 نموه ل-جرلا لاقتفرجلا اذه كال نبأ ن «لاقرهللا كلذ ن.برمشو ماعطلا كلذ نملك او كاملا ءاجاماف
 كلل ةآراماف ىرخ أ ضرأ نم ىهلاق:ه ذه لثمتسدياو ضرالا كلت نمىرت نا كلملالاقفا ذك ضرأ

 قدم (ىرادنأن ملاق)

 و باماكر صان عج وهو

 ىلا فارم ناكر بصأ . -. . 0 ع ع6© -

 0 1 0 ١ لعءذىلاعن هللااع د هناوهاناداطعأ الا اهلل! ل اس الامالغى دنع ناكريخ ان لجرلا لا قفل عدد طاتخادق
 و 0000 هلل 7 - 2 2 2 .٠ 2 3 2 ِ 1 ١

 ىراصنأ نم ىأعايلا ن كلم الاقفادب شارح هبح ناكو مايإ كلذ لبق تام دقو هكا ىف فل خت! نادد رب نبا كاللإ ناكوارجءاملا
 لاقف كلذ ف هلكو ىىسيعباطف ىن اءايجا ىفهل نيم>تساهنوعدب ار ءاااراص ىت-> ىل عت هللااعد الجر نا

 ىأوانأ ىنكرتتهتييجأ نأ ناىمسيعلاقفهارأ سبل ىلإبأ ال كال ال ةفرسش مقو شاع ن| هناف لف" 0-5

 ىإ اوردات شاعدق لجرلاةكتاع ل هاناراسلق مالغلا شاعف يمت مدت مالو ل بوذب

 هولت :اقفدهوب ًااناك 13 انلك ايف هنياان :لعف اخس نأدب ريول+ ان داذ |ىت جد عالما اذهان ًادقاواةوحالسلا

 هناوةاروتاا ىف هب رمثيملا جبلاهنإبنيفراعاوناكدوويلان ا ليقوهباورفكو هلتقاودصقف ىسبسمأر هظو

 رسدتتساف هباورفكودلتق اوبلطوداذأ او ذ خأف مهيلع كلذ دتشاةوعدلا ىسيع .روظأاماف مهني دزيسنب

 ليقو هللا عم ىأ (هللاىلا قل هنأ نم )مالسا| هيلع ىسيعىنعي (لاق )هلوقب ,ه:علج و زءةللاربخ 25 مويلع

 قعملاو اهعضو٠ى ىلا ليقوول سو ةللات اذ ىف ىأ ىف ىنع ىلا ليقو هني درهظأ اهلل | سم نيب 1

 ىنباعدامل مال لا هيلع ىسعع نك لذو (هللارا اه نك<نوب راو لاف) ىلةللا ةرمصن ىل اهنرمدت مغيب نم

 كبلا نوداطصي ةعامجب رف ضرالا ف عيسي دج رخدب اورفكوهيلءاودر ؟وىلاعتهلل ىلا ليثا رق
 اوناكو

 نوشمالفألاق كمسااديضااولاقنوونهتام مالساا هيلعىسعلاقف بوقعي ونوعمش مهسئر ورث ع ىنأا

 هيلا اًمحتلم طا لاارعاذ د

 ىراو- (نوب راو لاق)

 هم_داخو هنوف_د لجرلا
 ناوعأ (هللاراصنأ ن<)

 هش اد



 نواك أت امب مكشنأو)
 (مكنوي , ىف نورخ دنا“ و

 وأىذلا ىنعع اه-مفامو

 (كلذفنا) ةيردصم

 ناكل ةبآل) قيساهف

 املاقدصمو نينءؤممتنك

 ىا(ةاروت'ا نءىد نيب

 - جوي ابك -:ةج دق

 ىلعدر( يلع مرحىذلا
 ىأمب رنةب ”ايهلوق 0

 و نامي 7

 هللا مرحام تر

 ىسوم ةعب رشف مهباع
 وحلا مالكا هلع
 كمسلاولبالا موو

 مظل حاف رفظ ىذالكو
 كالذ ضعب ىسع

 "؟

 ىلعت تع هوهوهب يمهنافزودكلا ناأم اوهلدلووشاعو هربق نم ج ا

 سداولاجرلا قانعأ نعلزنوهرب رمسن ىلع س اف ىدعهطلااعد- ةرب رسلا ىلع لمح مالسا اهيلع ىب

 هنلااعدف س..الابتنامو سانلا نمروشعلا ف خأ اياهوبا ؟ناكفرشاعل!ةشاامأو هلدلوو ششاعوهإهأ ىتأ او 0

 مظعالاهم_ساب هلااع دودربق ىلاءاجى بع ناف ون نب ماسامأو اطدلوو تشاءف هنوعدب اهام> اف ىسع

 دقلاقف نامزلا كلذ ىف نوبيشاونوك /وة- ءاسأا ماي يق نمافوخ هسأرفصن باش دةوهربق نم ج رفن

 ىذيعي نأطرسشب لاقف تملاق مث مظع ءالاهنلا مساب كتوعد نكسلوال مالا هيلع ىسيعلاقف ةءاسلاتماق
 ماممىأ (نولك ًانامب) كربخأ اوى م أو لمفف سبع تادف ىرح اة متو تار ا نهةللا

 ناك ليق كلذ دعب امفدواك اتاك :وبب ىف هنؤبخَتَف هنوعفرتامو ىأ 0 هوسىف نورخدنام وز هنياعأ

 باكلا ف ناكل يقوءاشءالهرخ داع ومو. لاا ًاياع وةحرا ليلك أالجرلار بخ مالس بلاهياع ىددع

 اذك كلاوعفردقواذكواذك كالهأ لك دف قاطن|مالغا لوقي و مهؤاب [عنصيامي ناماغلا ثدي

 اوسخ ىديع لوقيفاذه كربخأ نمنوأوقيف ئثلا كلذهوطعي ىتحوإ هأ ىلع بيف ىدصاا قلطنيف
 امولاقفانهاوسلاول قف موبلطي ىسيع ءاخل تيب ىقمهوعجو رحاسلا كلذ عماو دعقتالاولاقوهذع مهنايإص

 ليئارس ا ىننىف كلذاشففرب زانخ مهاذاف بابلا مهما ءاو>شفف نون اوك كل ذك لاقفري زانخاولاق تيبلا ىف

 ىفاذ»ناك امناةداتقلاقورصموىلاةْب راهتجرخواطراج ىلء هةلمف ههأهياع'تفافن هباومهف رهظو

 دغلاو رخدالو اونوالنأ او يع ةنجلا ماعط نمهيفاوناك امأ مهيلعلزغراناوخ ناكوةدئاملا لوزن
 دنلامهخ_بفاهنماو رشداامو ةدئاملا نءاولك اا مهربخ مال_بلاهيلىسعناكف اورخداو اونافن

 عمت ابيغملا نعهرابخا ىهو هلةميظع ةزوكمو ماللاهياعىسيعةوبن همك ىلع مطاق ليل داذهىورب زانخ

 بويغا| نءهرامخاوىلاعتهللان ذاب قوما ءايحاو صربالاو كالا ءاربا نمتارهامل |تايآلا نمهل مدقتام
 محن اريك دق تلق نافمالسلا.يلع ءاينالاالا هياعرمشبلا نمدح ال ل دسالا#اذهو كالذ هايا هللا مالعإب ْ

 اهيلاعجريتامدقم نمامهنم دحاو لك_!دبال نهاكلاو ,جنملا ن|تاق قرفلا ف كلذ لثم نع نهاكسلاو

 ةطساوب وأامتاجازنءاو بك اوكلاةفرعمةطساوب كلذ ىلع نيعسيهناف مجنملاامأاهماع هرايخا ىف دقعي و
 عيطخم -ةو نا نمدئارب نيعتس هناف نهاكلاامأوهب رضا ريثك ىف ءيطخ دقو كلذ وو أ لمرلا باسح
 نموهو ىوامسلا ىولابالا سيلف بابيغملا نعمالسلا ,مياعءايبنالارابخاامأوهب ربامم ريثك ىفاضيأ

 هرك ذمدقتىذلاىنعي (كلذفنا) قرفا| لف هريغالو باسح ةطساوب ةناع ساب كلذ سدلو ىلاعتهنلا

 ةربعلىأ (مكلةيآل) تابيفملا نءرابخالاو صربالاوهك الاءارباو ثلا ن ذاب نيطلا نءريطلا قاخ نم
 فطعهناليق (اق دصءو) كا ذب نيقدص .ىنع ( نينمؤم مكن ا) كيلا دنا نءلوسر ىلا ق دس ىلع ةلالدو
 ن.ىدب نيباملإلاةدصم كت ثجو ىنعملاوكب رن» ةئ اي: دق ىلا ىلع مطعهنا ل. ةوالوسروهلوق ىلع

 قدصت وهلبق ىذلا ق دص مهتمدحاو لك- ةاضمب مهعب قدصي مالسلا مهيلعمايبنالا نال كلذو (ةاروت'ا

 ةاروتلا نءىد. نيباملاقدصمو مالسلا هيلع ىسيعلاقاذولف ماكحالاو عئارسش ناو بتكلانمهللا لزنأ امي

 مالسلااموبلع ىسومةعب رع لع ناك ميعناهبنم نب بهولاق ( مكيلعمْرحىذلا شعب كلل لحال )

 لحالالا ةاروتاا ىفاممف رح فالخ ىلا معد /ىفاىلث ارمسا ىنبل لاقو سدقملا تدب ليقتس و تبس ناكو

 ءايشالا ضعب دولا ىلءمرس دق ناك ىلا .:هتلانا كال ذوراصآلا <: ءعضأو ياعمر ىذلا ضعب ؟<-١

 .تأ دك هنأ ٍدط مهءاءانمحاو داهنيذلا ن 0 مه :مردصام ضعن ىلع مهةبوقع

 تااكىتااتادي دشنلا كلت مهنععفرف مالسلا هيلع ىسيعءاج نأ ىلا دوما | ىلعار سم ميرا كلذ قب مط

 ىسو.هبءاجاهف م-ميلعمرح دق ناكو ىسو .هبءاج ىذلا ن«نيلأ ى سيعدبءاج ىذلا ناك ةداتق لاقو مهيلع

 موه



 7 5 8ع 200 2 3 8 3 1 6

 د نوكتردفاذاىأ (نوكيف نك هللوقيامناف |ىما ىغقاذاءاشيام قاع هللا كال ذك لاقرمشب ىنمودلو ىف نوكىفابرتلاق)

 (؟81) ءايشالا نوكتةءرس نعارابخانك هوب ربعهنكلريخأتر يغ نومة 0

 قب رطلاو لصالا جيم || ىلعام ظاوم ن وك ىتحا اص ءرملا ىب 2 اج اعلا فرش 1 قارا :

 ماكي هناو نيب رقملا ن٠ هو ةرخآلاواين دلا فا ,مجو هنوكب ىلا عتهنلا هفصواماف هلاعفأو هلاوق م

 لجوزءهلوقو تاماقملا فرش ًاوتاجردلا ىلعأ هل لمكيل نيملاصا نموهلوةبهفدر أ الهكو دهملا ف سانلا

 ىفا) لجوزءهنيهلوق" ليقودلولاباهريشب املي ريل هلوقت ىديساب ىئعل (بر) مى (تااق)

 اهناكالذ تااقاغاو لجر ىنيصإ مو ىأ (رشب ىنسسعو) دلو نوك نأ ن هىأ (داود نوك<

 ىنعي ا اخينا كيا ذك لاق رك ريع ن هدر دارراز ا كر داتا :ذ ا ىلاعت هللا ةردق ىفاكثال

 ومو ريام عن ةصاوءاشيام قا<هبافةريعو سان || ةآ هل ءحس فريش كا ناقش ءادلو كنهللا قا اذه

 ددلاب 0 0 0 0-0 لا هلوق

 ا كلا. ند هبا هرمشب اوالطارحا عزل ماو مرادخأ 5 هيلع 1! ًاىذل

 نإ فسوب لل_ئارسا ى ؛ ءايدن هلو[ ن اكو لكم ماى :ىلاالورول_هجو ىأ )ل م كارا , ىلإ كلا

 يعي )9 رنم هن 1 كشج دق ىلأ) لاق .وم ءلا ثعب امأق مال_سلا 4 اعمب رم نب ىديعم هرخآو توقعي

 اود ار 2 ىل ح لدلك !|نالةرب؛ 5 بع أح دق وهن ايلاقاعاوىلوق قد ص ىلإ 00 .العل

 رد ةأوروصا أ (قاخأقأ) لاقةبالاه فها - اولاق ليث ارساىبل ىسع كالذ لاق اما ؤةلاسرلا ىف 2 ظ

 خفناف) هتحلصأو هنردقاذا ئشلا تأ - مطوق نمت ةامهملأةروصلا هم طاو بقل هاد لك

 دا سن مسار نال عمل ظفاب قر انو ( وامل يملا نيطلا ىف ىأ (هيف

 نوكب“ جانا 0 0 نولي ىنم٠ ىلع. محول م 0 نوكأ فراد 0 نادك

 م اورك ذ ضيحتو ىدئاط نم ىئثنالا نلاقي ا ساهلو شد رالب ريطبب هنالكلذو

 هروصواذيط ذخافاشافخ مط ق اخ ناهنءاوبلطفهياعنوتنءتءاوذخأت ازملام طرهظأوةوبنلا ىعد'ىل

 نوراظخ ١ سا انلا مادامربطب : ناك بهو لاق ضرال اوءامسا| نيب ريادي رطل ول م شفا 2

 ىلاعتهنن لاك لا نا لع لو ىلاعتةللاوهو تاما لعف ن هقوالا لعفزيه يلا رم طقس م-مع باغاذاف هيلا

 هللا ٠ نءوهقه-يفةام را ااذه لمعأ ىنأى :ءملاو هقياذو هننان موك 5 عود (للانذإب)

 هك الاىئشأ اوىأ (صربالاوهك الا“ ىرب و مالسلا +. .اعىدعدب ىلعةز هكااراهظأ ىلء دس ىلع ىلاعت

 رصب اناكناو ىمالاوه ل يقو ىمعأدلو ىذلاوهس اس ءنءالاقفهك الا ىفاوفاتخا اوامهكحأو صررالاو

 ىلءبلاغلا ناكو حضو هب ىذلا وده صرءال او ليآلاب رمصبب الوراهنلاب رعب ىذلاوهو ىثعالاوه لبقو

 صربالاوهك الاءاربابطلا ٍرعف سيل هناالا كلذ سذج ن«ةزتملا مهاراف بطلا مال لا هياعىبسيعنامز

 فىخرالاع نم مال_سلاه لع ىسع ىلع عمتجا اع نابعو هو قد ىلعتا تكول روكمكالذ ناك

 ناكودهيلام دا ءاعىسدعىثم قطبي ؛ل نمو ىثمهسيلاىذين أ قاطأ نخا الأ ني سوك دحاولا م

 2 هن رااي- ادق سابع نا لاق (هللان ذاب, ىوملا ىح أو) هةلاسرب ناميالاطرم 2 ىلءءاعدلاب مهي راد :

 ناك فرزاعاماف حون نب ماسالاهلدلوو قب م_هاكو ون نب ماسو رشاعلا ةنباو زوعكلا نباورزاع سفن
 | هاناف مايأ ةثالثةريسءام_ضب ناكو توم رزاع كاخ أنار زاعتخ هيلا تا سراف مالسلا هيلع ىمسيعلاقي دص

 ا هنلااع دف هربق ىلا هم تقلطناف ءربق ىلا ذب قاطن اهتخال لهو ماي ة ثالث ف .تامدقدو جوف هبادعأو ىسه

 مصاعو قدم (هماعيد) هر وكت

 ىلعةفوطعم لاحهءضومو

 نودنلاب نوقابلا اميجو

 ادتب. مالكولا ىل-ع
 ةباتكعلاىأ (باتكتا)

 اطخ سانلا نسحأ ناكو

 هللا بتك ليقوهنامز ىف
 لال+لانايب (ةمكحلاو)

 طنا باتكلاوأ مارخاو

 ناييلا ةمكاطاو ديلاب

 ليج الاوةاروتااو) ناسالاب

 هإعجنو ىأ (الو-سرو

 مع هومقن روك وأال اوسر

 ايندلا ىف اهبجو ىألحلا

 ىتبىلا) الوسروةرخآلاو

 دق) ىفإب (قأليئارسا
 (مبر ن.. ةياب مكتتج

 فأ) ةوبنلا لمه عدا

 لدب بصن (؟لقلخأ
 رخوأ مدت دق فأن

 ىل-ع مفروأ ةبآ نملدب
 ىتا ا م

 ةروص 0

 ريمضلا (هيف خفناف) ريطلا

 ىغلا كلذ فىأ فاكلل
 نوكيؤ ) ريطاا ةئيط لئاما

 رئاسك اريطريص,ة( اربط

 نذإب) قدمارئاط رو.طلا

 قلحب للي قهرماب (هللا

 ىعادلوىذلا (هكألا
 نورظذ مهو مالسلا هيلع حو ن ماسايحأهنا ىور هينوهاللا هيف مهوتي نم مهولاءف دهنلا نذإب ررك (هنلا نذإب ىنوملا ىحأو صرب الاو)

 هلوقوهواذك كل وح نالفايوا ذك تاك ؟نالفايلاقفةنآ انراف نيمرحساذهاولاقف هيلا



 فر دقوهاجاذ (انيجو)
 ةعاطلاو ةوبنلاب (ايندلا

 ةجردلا واعب (ةرخالاو)

 (نيب رقملا نمو ) ةعافشلاو

 اهيدوهلوقوءاملا ىلإ هعؤرب

 نين دكه
 نم اتباثو ىأ نيد رقما

 ماكيو) اذدكو نيب رقللا
 نءانلا اهلكو ىأ (سانلا

 ريمضلا نم لاح (ههلاف)

 ددهملا قاما ىأ ملكي ف

 نءى-مالد  هئاموهو

 ردا_ملاب نحس هعدحصم

 ىأءيلع فدع (الهكو)
 الهكو الخط سانلا ماكي و

 نيتاهىف سا. ماك و ىأ

 ندهعاينالا مالك نيتلاحلا

 اهيف ابنتي و لقعلا اهيف

 كرش ريدقتااواض لاح

 تافصا/اه ذم اقوصومدهب

 اذهلاج دلالة وهلوقس

 ةراع صن نم دافتسال

 1 >> + ها نسحلا

 اا

 اذ_هناالاة اكلاةطساوب هقلخو هنو دحد_جوناو قول لكن |تاقهرب_غنود 0 وم.الااذم

 ناكمرجالفى 2 هايم ِ نهةماكلادرحع ا ا الو فراعتااوهام بسلا

 أهم ىح ا نال تلقريمْا ف ذا فةثؤمو 0 5 كا فر "| ا

  ىسيعوهو دح اواهنم مسالا هن , الث هاهو م ىم نب ىبس عسا |همسا لاقل تلق نافرب مص رك ذاذهافرك ذم

 اب فرعي ةمالعىب ةبصْللو او ىساعف كاما اا راجل علقة نس ورم ناو تلف حب 0111 و

 ىسعىم-ماوفاتخاو ةنالثلا»ذهعوهتوههاوسن ءزيمشإ ةهيغرسي ىذلالاقهن 4 ةهربغ 2نءريمش وو

 برعلاهيريغف اح يشم ةيئاريعلابهادأو عوضوم هنا ليقف عوضوموأ قتاله مع اوهلهواحيسم 0

 ةدازمب ذمثىةشم حما ةناآ نورتك" الالاقو ىشدموأ ىئثومهلصأو ىسو.اول اولاقكعوشيا ىمعلبصأَو

 هنال ل ةوةكربلاب حس هنال ليقواهنءأربالا ةءاعاذ مسمامهنالاحي_سم ىسإع ىمس سايعنب | لاقاهوجو
 مالسلاه يللي ربج نال ل يقو نهدلاباحو م همأ نط نجح ردن !ليقو بوث ذلا نه رهطوراذقالا نم حسم

 حسك هن اك ناك < ميقي الو ضر ,الاىف حسي ناكهنال لمقو لياس هماعنا اطيشلا وك الئ + ه> ان هحع سم

 ا وا تاتي سدر ةو ةدئاز ملا نوكست :لوقا|| ذ» ىلءفةحاسم اهعطقي ىأ ضرالا
 هيأ ءىذاع ىمسدب و قيدص 'اوهحيسلملا ليقو نينيعا| ىدحا حو 4 هنالامعيسملاجدلا ىم هول 1

 هل 0 هة.اكاا هذه نوكدا ذه ىلءفلاجدلا ىم تةنإو تاكل اىنعي حيملان وكي دقو مالسلا|

 هناودوينلا ب سفانالا ف هيلا أ1(ةرخالاراد 1 :دلا ف) ردقوداجاذاعيفر 2و ةىأ (اهيجو ) ىلاعت

 هلوقوهونلا 4 ف نع هنت سم واعبب سؤ ةرخالا ىف هنخا كا قوااىح و صرالاوهك الا <ىرم ناك

 مهاجرد و ءادنالالزانموت احر 0 الهال نال<ءارقلا مويةللا دنع ىنعي ( نيب رقم نيد كح

 ماكي و ىنعي (دهملا ىف سانام /| اك و ءامسلا ىلا هعفر هن او هزةمواع ىلع هدمت: هيق ىل_ءقو مهاوسن .ىلعأ

 ةروسو دنع رذامو حب اكن :ىذلا الكل اوهتقووم الكتلا ناوأ لبق كلذو دهملا فوهواريغص سانلا

 فذقلان .ةبرغأالهأ اقارب تو ةنالا ب اكلا قات اهلادبعىف !هلوقوهو |

 ىنط فوهو حس نان |<«_:عىباغشاذاف هنثادحو ىن؟ دح ىسعرانأت ولخاذاتنكت اقسم ناك و

 سايعنب|لاقريغدااهيف ماك تي ىذلا تقول ىفالا ماك تي لف كلذ دعب تكس همأةءا ارب ماكنا لو عمسأ نأ و

 ةلوهكلا لاح سانلا ماكي وىنعي (الهكو) قالا غابم غاب ىتح ماك تيل مثتكس مثةعاس ىبسيعماكسن

 ىذلاوه ليقو نيثالثلا زواج ىذلا برعلا دنع لهكلاو هبامش لكوهنوق تءمتجاىذلاوهةغالاىف لهكلاو

 نوثالثىس» ل ناك املةربتق َننالاقءايبنالاهيفأ عنو لقعا!هيفكح تسي ىذلا نسااودو بيش! اهطخو

 ىلع ولاه ءاج هبنم نب بهو لاقو ىلا عت هللا هعفر مث ارهش نيثالثهةلاسر ىف ثك_ذ ىلاعن هلل | هل 5مل

 ةماةءارب دهملا وهو سانلا ماكي هناةيب الا ىنعف هللا هعفر مث نينس ثالث هنوبن : د ت1 ة:#س نيثالثسأر

 12- قبب هناباهريخ أم را ةراشب هيف ليقوةلاسرلاوةوءدلابةلوهك.!لاح ىف ساننلا ماك, و ةميظع ةزجكم ىهو

 ا ا الع لف 1ىراعتلا تنعزاو املا ناكولو لاح ىلا لاج نمريغت هناي رابخا هيف ليقو لهتكي
 ن..هلوزن دعب الهك سانا ماكي و ىنعي الهكو لضفلا نب نس الاقو ةرهولالا هيف ن وعد. نيذلا ىراصالا ىلع

 ميكحلا لهكلا دهاجلاقولاجدلا لقي و *# ضرالا ىلاءامسلا ن«لزنيسهنا ىلع صن هذه ىفو ءامسلا

 ةب رحتلاو ىأرلاةدوجو رةعلا ماك ساو نسلا كانت! ىف ىلط سولاةلا تاي ةاوركلا حبر هاذ

 ءايدنالا نه مهربغو ىسوهوبوقعبإ وقد ساو مهاربا لثم نيحاصا ١ دابعلا ن هدن !ىنعي(نيحاملا ن :د)

 حال اانا كلما فاك ألا هفصوام دعب نيللاصا !نمهنوكب مال_ساا<- ِكعىسعفاصوأ متخامناو
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 ثا ره نماهئوكل دوحسلاو تو قل ارك ذةالصلإ تمل يةو(ىدحساو)ةالصلام اق ىليطأوأ ةعاطا | ىمدأ (كب رلىتنفاميماي)

 مهدادع ىف وكونيلصملاةاج ىف كفن ىمظن اووأ ةعاسججا ىف ىأ نيلصملا عم كتالص نكسنلو ىأ ( نيعك ارلا عم بكر او اط ليق مةالصل

 (كيلاهيحون بيغلاءابن أن ٠ ( (؟19) م سمو ىبحمب واي رك زو ةنح ةصق نم قيسام ىلا ةراشا (كلذ) ,هريغدادعفف قوكتالو

 هانعمنا ارهظالاو ىوونلا نيدلا ىحم خي_ثلالاق ضرالاوءامسلا نيب ءاسذلا لكري> امهثارد اعراس

 نا يم نع( فز ه :عتوكسف امهنبب يضم لا مواهبه نسا الإ ل رجا مر ا |

 ةأيماةيساونار ع تنب ميىمالاءاسنلا ن هلمكي ملوريثكلاجرلا نم لك لاق ملسو راع هللا ىلص هنها ل اوسر

 ماعط لك نهديرثلا ناهانعمءاسماعلا لاق ماعطلار ئاس ىلع د» ثلا لضف كءاسنلا ىلع كاع لضفو نوعرف
 لْضفو در ر ريغ نم هق ىص ن٠ لضفأ هيف م الامد, رثودي رثالب هق يم نم لضف أمحللا دي رثو قرملا نه لْضفأ

 نالاتحالةيسآو ميم ىلءاهليضفتب ع رست ذه ىف سيلوهريغ ىلعدي رثلا ل_ذفةداب زكءاسنلا ىلعةثناع

 نيملاعلاءاسأ ن٠ كمسح مسوهياعةنلا ىل_ههللالو سر لاق لاف سف نعة.الاهنهءا سن ىلءاهليضفت دارملا

 هلوق ىذمرتلا ه- برخأ نوعرذ5 ارماةيساو د تنب «طافو داب وخ تنب ةكد- خو نارمتت ذب سم

 ةالصاا ىف مايقلا ىليط ًاهانعم ليقو كب رىعيط ا هافشاط ةكس الملا تلاق ىأ (كب رايثفامب صايل لجوزع

 دهاجم نع ك>واح..ةوامدت ااسواهامدق تمر ون ىت- تماق كلذاط ةكس الما تلاق ال ىعازوالا لاق كبل
 ىهاقابيترتلا ىغتقتالواولا نال عوكرلا ىلعدوجسلا م دقا نا (نيعك ارلا عم ىتكراوىدجسسا :)) هوحت

 مهتعي مش ىف كل اكن اكدنال عوكرلا ىلعدوجسلا مقام |ليقودودلاو عوكرلا ىلعفااط لق هناك ع مجلال
 ىف عوكرلاو لاح فدوجسا| ىلمءتسالاقهن ”اك_ةريلا لعف ىلعاهضحواماعا سمأاه يم ىرابنالا نبالاقر

 عم ىتكرا لاقامم او نيلالا فال_ةا ىلع ممالاب م .ومعلادارألب عوكرلا ىله دوس | ميد_ة:درر و لاح

 لضف أ لاجرلا عمةالص' ارعاسنلاو لاجرلا هيف لخ ديف معانيعك ارلا ظفا نالت 'هك ارلا عمل قي مو نيعك ارلا

 هوقو ةعاج ىف نيل اععم ىلص ىأ ةءاج ىفةالصا اهب دارملا لئقو نيعك ارلا لعف كى مف دانعم ل ايقو أو
 نم كالت رك ذىذلا كلذ لسوهيلعهثلا لص دمح لجوزع هللال وة (بيغلاءاد 1 نمكلذ) 1

 كيلا هيقلن ىأ (كيلاهيحون) بيغاارابخأ نممالسلا موماع ىسنعو مرمو يخول رك

 كلذىلاريمضاادر هنالهيحول لاق اوك يلاانم جوبالا نيض'ملامالاراب رخألعتنأ كن دك« الهنال دأب

 اوناكىتاا ىنعي (مهمالقأ نقل, ذا) مهدنع كلانه (مهمدل) بما نعل (ثنك امو) ظفالارك ذكلذلف

 مهتعزانم باسل سيق مب اهحلاصة موق. واهب رب ىندي(ميص لفك. يأ ) عارتقالا لجالءاملا فاهم نو.تك
 ىاوبغر كلذ لجالف مهري.كو مهسئرناكو نارمع ثنب تناك اهنا كلذ ىلءاوعرتقا ىت- ميىم ةلافغكفف

 اهنلاف ؟ىاوبغر كلذ لج الف تامدقاهوب ان اكو دجسملا:هدخوةهلناةدابعاتررح سم نالل قو اهتلاغك

 ميما: ةكناللاتاقدا) لجوزءهلوق هم اهتيب رتو اهماافكى ىنعي (نومصتخيذا مهيد تنك امو)

 ىنعيةكن اللات لاقذا مهمدل تنك امو نومصتةخذادمتاي مه دل تنمك اموهانعم ( هنمةماكبكرمشب هللا نا
 ةلاسرب ىنعبي 0 هريساعءراارابخاةرا لاو كرمشتي هللا نا مح عا مال_سلاه-يلعلب د ربح

 ةبآلا ىنعموهب تح ر ةانج نرحاو اهي قرش دك داق ١١ لئاقلالوقك وهفد دنع نمري_خوفللا ن 3

 كلذولألالو لعب ريغ نم كال دلو. دلو ىهود دنع ع نهىرشبب كرسشبب هللا ن دام صان م - راةكيالملا ت تااقذا

 ةلكهننإ» امهدف نكىااعتهلوقوه هنمةملكب ىلاعت هلوق ىف ةداة3لاقو ( ميسم نبى دع حيملاهمسا) داولا

 ىمالا اذه نا ىنعي هللاء اضةوةللار دقا ذه عيش 2 نه ةللار دا وال لاقي اكن كى هىنااةماكسلا ن ءناك هنال

 ةماكلا نعدجو هنالةلكىمسا.؛!مالسلاه يل عى بع ىهةماكلا سابع نبا لاقي ث دح هئاضقوهردق نع
 مالسلاهياعىسيعصخ لف نك ىهىنلاةماكلاةط_ساوب دجوياا قواك لكناتاق ناف نكىهىتا

 ( كوا  (نزاخ) - ”9:)
 دعل < همهضص نو؟نأزوجالو يسم نباوهىأفوذ- 0

 همأىلاالا بسن الف بأربع ع نمدلوب هنأاط

 بويغلا ئم كلذ نا ىتعي
 ىولإالا اهفرعن مل ىتلا
 نوفل,ذامهيداّنك امو)
 ىهو مهمالزأ (مهمالقأ

 ىف اهوحرط ىتلا مهحادق
 ىهوأ ني-عرتوم فا

 نوبتكم اوناك ىنلا مالقالا
 اهوراتخا اهم ةاروتلا

 م 10 اهم اكرب: ةعرقتلل

 قلعتم (مارم لعب
 نوقلي هياع لد فوذ>مب
 نوراظنن اهنوقلي ليق هناك
 اوماعياو أم م لفك, مهأ
 مهيداتنك امو)نولوقيوأ
 اهنأشىف (نومصتخ ذا

 ذا) اهبلفك:لا فاسفانت

 رك ذاىأ (ةكناللاتلاق

 (ةماكك رمش هللا نام ماي)
 عض وهف (هنم) ىسعن ىأ

 (همسا) ةملكل ةفصرج

 ةماك-!اريمضرك د وك

 رك ذم اهب ىململا نال
 ىقل+او هربخ (حيسا)
 كا زج ع 0

 باقلالا نمبقل حيسملاو

 قورافلاو قب دصلاك ةفرعثملا

 ةيناربعاب احيبشم هاصأو
 هلوقك كراسملا هائعمو

 تنك ( كرام لكو
 ناك هنال احمسم ىمس ليقو

 وأأربالاةهاعاذ حسبال
 ضرالا حد ناكدنال

 ًادتبمربخ (ميسمنبا) حيسملانملدب (ىسعإلاناكتنطوتسيالةحايسلاب
 امالعام ىم نب!لاقاتاو ميم نبىسع همساس يلو بسأل ىسعةمسان ال ىس

 هحيحعصم ها مطةءزالالوصح وهو ثلاثلوق مدقت لا مهتعز اذ م برس ليق سب



 املا ينقل كالذك لاق)دلتإل( رقاع أ ماو)

 ثتءاح اذار :9- ثلابةمعنلا قلتأللب 8

 وأ ١ نشاروادست ةراشاالا

 كرا هلدأو بجاحوأ نيع

 ىنثتساو كر حئاذاز ةرالاقي

 سنج نم سدلوهو زمرلا

 ىدؤ٠ىدألهنالمالكلا

 مهفيامهنم مهفو مالكلا

 ءانثتساوهواام ااكىمس هنم

 مياكت صخاس# او عطقنم

 سرح هنا لعيلسانلا

 ليف وردا نعدن اس |

 ءاقب | م.ةصاخ مهمياكدا

 ك3 لكلا لع ةيردلو

 11 ذاو) لاق اذلوهنلا

 ىشثعلاب مبسواربث كشك ر

 كزعءايأىف ىأ ( راكالاو
 نه ىهو سانلا ماكست نع

 ةلدالاو ةرهالا تاالا

 هناسل سحاءاوةرهاظلا

 صاخل سانلا مالكن ع

 لغ_ثرال هللارك ذل ةدملا

 بلطام هناك ةريغب هناسل

 ندكلا ليز ند ةنهلا
 نسخ نا كتبا ذل لبق

 ركشلا نسعالا :كناثل

 ن1 لاول نحو
 ىشعااو لاو سلا نماعزتنم

 بورغلاىل الاوزلا ني- نم
 رجفلا عولط نمراكبالاو

 (ذاو) ىحضلا تقويلا

 ةأسع! تلاقذا ىلع فامع

 رك ذاو ريدقتلاوأ نارع
 (مي ماب هكنالمللاتلاق)ذا

 اهافش اهوملك مهنا ىور

 الوأ ( اسعاد

 ( كرهطو) ةيذسلاةمار كساب كصت ة>او كاب روكمأ نم كالت 2 ' نيح

 اهب فرعأ ةمالع (ةبآآ ا( ور ودم (ىل ل ءجابر لاق ) ةب هكلالاءفالا ند

 (از.رالامايأةثالث) سانلا ميك ىلعردقنالىأ (سانلا.اكتالأكتبآلاق) (؟54)

 ذا ناطي_ثلام الكب ةك_اللامالك ءايدل الا ىلع هبت ش.نازوجالهناب اولا ىلع ضرت_عاو «سووس وال |

 تادامله اب ضارت_ءالا اذه نع بيجأو ىواهساا جولا نع مهرابخإب ق و ولا م_ةترال كلذ انزوجول

 قاع: ايف أل ذو هيف ناطيشال ل دمالؤ الملا ةطساوب ىلا ءتهلنا نءعهب نوري امؤءايدنالا ق دص ىلع لئ الدلا
 كلذاب رك لعق ةنسوسولا ]وص > هيف ل_م22 دف دلولاب واين دلا طاصع قاعتياماماف ع اريثااو نيدلاب

 نبال يفوةدسم نيعسنونينثا نب ادلولاب رعشب موباب ركز ناك ملا لاقهرطاخ نر ةهتوسولا» كج لونا

 تنب هنأ ىمأ تناكوةن دس نإ رشعوةئام نبا ناك كا -ضااةياور ىف سامع نن !لاقوةنس نيه-سنو عسل
 ىنعي انام لعفي هللا كِل ذك لاق ) دلتال مقع ى 1 ١ ع نام

 ”نرايرك زى(لاق)لجدزعءاوقو ئنءرجيالءا ثيام لعفب ربكسلا ىلعد لولا ةبه ىلعر داق ىل !اعن هنا

 د ةمالعىأ ( كتيآلاق) كلركشلاوةدابءا!ىفدب زافىنأ سما لج تقو !رعأةمالعىأ (ةآد ل اعحا

 ةثالثة دم ىأ( مايأ ةثالث) سانلا ميلكست ىبعردقتال ىأ(نسانأام اكمالنأ) هعاعةفرعم تباطىذلا ىلع

 رك ذلاو جيب تلا ةر دق ىلع مهئاعإا ممول« دي انلا ماع ءهنانسأ ده نب 0 روهتج لاق اهيلاماب مايأ

 هفهو سانلا مياكست ع نم كعنم مايأ ىف ىنعي راكبالاو ىشعلابهسبسواريثككب ررك ذاو ةيآلازخاق لاق كلذأو

 ايندلار وماب سانلا مياكت نءهزع عم رك ذلاو يب تلا ى ل 5 ا هاظلا تاز عهملاوةرهابلا تايآلا نم

 هدهيف صاخيل نساناا عممالكدلا ن متم او تازجملام اضع 02 حراو لا ةمالسو مسا ةمص عم كالذو

 اا ا اريفوترخ 1 عشب هناسل لغثيالودرك ذو ىلاعت هللا ةدابعل مانالا

 ةداتقلاقو كلذب هرورس متيلل+ادوجو ىلءالياد كلذن وكن أو هلج أ نمةبالا ب اطامف هتباج ا ىلعهنلا

 مالكلا ىلع ردق» راو ةراشو ؛هاي اةكئ الملا ةهفاشم دعب ةبالإ هلا ؤسلةب وقع مالكا نع هئاس !كيجااعا

 هتراشاتناكو سأرلابءاعالاب ونيعلاب وديلابن وكن دقةراشالاوةرا اشألا ىنعي (اضرالا) ماير أةثالث

 ليقو سمطاهب_-ثىملاتوصلاوهو مالك نيبتريغ نم ناسالابنوكيدةزهرلا ليقوةحبسملا عبصالاب

 رك ذاو) هيلعةغالا لهأةقف اوملحص أ لوالا لوقلاواوملكتتي لا وماص !ذااوناك مهنال ماي أةثالث موص هيدارأ
 كنافاريثك كب زرك ذاولاقفرك ذلاب» يمة دملا كالت ىف مالكا نم هللا هعنما1 كلذو (اريثك كبر

 كب رللصو ليقو صئاقنلا نءههزنو كب رمظعو ىأ (حبسو) هنبب و كنب لاحالو كلذ ن.. عنمال
 لاوز نيبامووفىثعلااماف ( راكبإل و ىثعاب) ىلا هو هناصبس برالاوم زنتاهيف نال اكيبستةالصلا تيمسو

 ىلار حفلا عواط نيباموهراكبالاو ىشعلا فال صرصعااو رهظاااتالص تيمسه#فمو اهب ورغىلا سمشلا

 ىأ( كافطص 'هللانا ميرماي) مالسلاهيلعلي ربج ىنعي(ةكنالملاتلاقذاو) لجوزءهلوق و ىحضا

 نء*ليقو ضيحنال ميم تناكو ساغنلاو ضيحلا نمل يقولاجرلا سيسم نمىنعي ( كرهطو) كرادخا
 ناف نيملاعلاءاسن عيج ىلع ليقراهنامز ىملاعىأ (نيملاعلاءاسن ىلع) كراتخا دكأ( كافطصاو) بونذلا

 ىليقف قرفلااهتأملص-حّتاهوجوامهانعم فءاماعلارك ذت لق ىناث! او لوالا ءافطصالا نيب قرف له تلق

 اهريغل كلذ ل_ءحلوىثن اهايقورحت/ةرر<ةروذنماهلبقو ييصراتخ !ىلاعتهللا نا لوالا ءافطصالا ىنعم

 اهط بهو ىلاعتهنبا نا ىتاثلا ءافطصالا ىنع.واب رك زاهافكو هدنع نماهقزراهيلا ثعب هللا ناو ءاسنلا نم
 لاق بلاطىفأ نب ىلع نع(قا) ءاسنلا نماهريغا كلذ لص لو ةكدالملا مالك اهعمسأو بري نم ىسيع

 دلي وختنب ةحدخ اهتاسربخو نارمحت ذب م ماتا سن ربخ لوني ملسو هيلع هللا ىل هللا ل وسر تعمس

 ريخ هلوق فريمضلاري_سفت ةراشالاه ذم عيكودا ارأ ىل-يق ضرالاوءامسلا ىلا عيكو راشأو بي ركوبألاق

 ع

 اهعامسل

 ءاسنلا نمد>ال كلذ نكمو بأ اريغ ن« ى.سيع تكلل بهو نأب ( نيأ اعناءاسن ىعلارآ ) كافطصاو ) لامفالا ن هردقسس اع



 2051597 نالو أ لوةلارامضا ىلعةزجوى اش فاالارس؟ (هللانا)

 ليقوهم ا 2 < همسادلوب ىأ (ىدحبيب كرش هللاثأ) |[

 يصل 5 دعم معى -- هءاطإ انوا اح ؟ىلاءتهندا نال ليقو نام الاب هبلقايح اى لاعتةلل نال 1

 ةلالد بأريغ نم ناكف نكهللاةىلاعتهندا نال اا لع اع ىمسامعاوميرص نبى سيم ىنعي (هللا
 قاخطادشرب ارد :د اكمالسا| هيلع ىمدع نال ةك قيس اقر ناك امدنال ماكل علا اعمقوفةردقلا لاك ىلع |

 ىمس ل قو را ككل اذ ةماكى مسف ىلاعت هللا الكب ىدتبماكهب ىدتبم وة.طالارارسالاو قئاقطاىلا ْ

 هلق نيذلا ءايدن الاربخ أ ىلاعت هندا نال ليقو مالسإ اهيل تلد ربج ناس ىلع م سم دب رمشب ىلاعت هلل! نال ةملك |

 دعو ىذلادعولا ىنءيةماكلا كاتو هاذه ليق ءاجاماف بأ ةطساو ريغ ن.ءايدن قا هنا مه.لعةلزنملا هبتكىف |

 ةلاخ. ىنباناكورهشأةتسىديعنمرك ١ ىح ناكوهفدصو ىسيعب نءآن هلوأ ى .< ناكو كل ذك قل هنأ |

 ىحمأ اتااقف ناله م” تل مأن الم ةو ءالسلاامهياعى دع عفرين أل بق < لتقو

 ىنطب ىفام دال ىلا م يصاب ىحمأت تااَقف ةلمامايًنأوهيرم تافف لماح لا ترش أ رصا ىسع ءالأ

 داس نب م (اديسو) هبق دصو ىسعل نم ىحناىن نع هللا نم ةماكب اقدص «هلوق كاذذ كنطب فال د حسي |

 ىمهسئرو و نينمؤملا ديس ماسلا هيلع ىب<ناكو هلوقىلاىبهتلي وعبق ىذلا سئرلاوهدي_بلاودوسو
 اديس ليقو ملاعااهيقفااوه ليقوهب رعيطي ىذااوهليقو قالا نسحلاوهديسلاليقو )اورعلاو نيدلا

 ا عيج ىفهموق قوغيىذل اوهدي_سا|ليقو ئثهيضغيالىذلا ماطاوه ديسلاليقو عرولاوةدايعلاو لعلا ىف ا

 ىلع سرق نب دجاولاق ةماس ىنناي؟ ديس ن ركل ,ه.اعهنلا بدهللالوسرلاق يخسلاوهليقوريخلا لاك ْ |

 نمدري-عو 5 سادع عنبالاق(ارود-و)حو+لانب ورم م ديس ن كلل خبلا ن ماود اءاد ى اولاق هلع ان|

 نعد سسفت رصد هنا ىنعي لعاف ىنعع لوعفوهاذه ىلعف نيم رشالوءاسنا !ىتأيالىذلا روصحلا نب رسفملا

 روصالا نوكيف هلامالىدلاريقتلاوه لزق نانملاوهلكقو سس اوهورضحلا نددلصإو تار
 كالذ عم جوزتدقو بوثلا ةب ده لل_؛مهل ناكبي لا نب ديع_سلاقءاسنلا نه عونمملا ىن-عي روصحلا ىنعم

 دهزلاو ةفعال هكر تامتاو هيا ءةردقلا عمعطولا نع عنةمملاوهر ودان أوهورخ ؟لوقه-.فوهرصب ضغيل

 جرخامنا مالكا نالءايبنالا بص: قل ا وهو نيقةحلا نمةعاجلوقوهو حيحصلا وه لوقلا اذهو هيف
 نأ نم ل-<ةوبنلا صنم نافاضإًا وز والحج د_م|ضرءمىف ص قنا !ةفصرك ذوءانثلاو حدملاجرخم

 ىلع ها نمىلوأ هيلعةردفلا عمءطولا نع سفنلا عنم ىلع مالكنلا لمشنةف وأ صقتن مهنمدحأ ىلا فاضي

 (لاق) لجوزع هوقو نيملاصلاءاربنالا دالوأ نم هنا ىنعي ( نيحاصلا نمايبنو) هنعز جلا عمءطولا كرت
 مهدودأن نيذلا نأ ىلع تادةم دقت 1 الس تاس نعل

 هللا ىلا بكتلا كالذةلازا فعجرو بدكت دلولابهورمشب امل ةكسنالملا نا كلذو كالاملا ىن_ععبرلان 1

 وه ليق ( ربك ىنغاب دقو ) مالغىلنوكيفيكو نوك, نبأ نم ىنعي ( مالغ4نوكبىفأ) برلا قف ىلاعت

 فيك تاقناففءذلا كرد وربكلا ىنلان دقوهانعم ليقو تخ ثوريكلا تغلب دقودانعمو بولقملا نم

 ناك أهيدايإ هللا دعود»ب كلذ نم بقت لو ةهجارهلاهذهىنعماموهااةكسئالاربشبت عمدلولاب رك زركنأ

 ىلع كلذلاق ا.مناودنردق قوهللادعوىف مال_سلاهياعابر ,, زر كشر /تاقدهنرذقىفو واهللادعو ىفك اش

 ىلا شدروىتجوز ز نعرقعلاةلازاب ن وكب ًادلولا ل نوكب ةهج ىأ نه ىن-هملا اد مالجتسالاو ماهفتسالا لس

 دل كم لاق نان نك هللا كال ذكهلوقب هءاحاف فءضااوربكلا نهانا اح ىلءنحنو نوكي وأ ىلع

 ىلاعتهللا ىموه سيل تعمس ىذلاتوصا!نااب رك زا»لاقو ناط.كلاهءاجةكئالملاءادنا» رك زعمسامل
 اعفداب ركز كلذ لاةفرومالار ئاس ف كيلا جو [ككيلاهاحوال ىلا: هللا نم ناكولو ناطيشلا نموه امناو

 هللا ناب ىأ حفلا, نوقابلال 3 ءادنلا

 امو كرش, ( كرشب)
 هرمث) ن٠ ىلعوةز هدب

 ديدشتااو ف.ةدعتلاو

 رب_غو» (ىحي )ناغا
 المع ناك 0

 في رعتللف ر_هاظلاوهو

 ىسعو ىسوك ةمجتلاو

 فر رءتالفاس رعناكناو

 رمعيك لعفلانززو

 ةملكب )هنملاح (اق دصد)

 يدمة داس إ 1( هللا نم

 نا ءا نم لوأ اوهفهانمؤم

 هلبا ا

 تالي نكي هنوك نال

 هللا نم هناك

 (اديس و هنمباتكبا [ممؤَم

 ىاهتموقذوس ىذلاوه

 ناكو فرمثلا ف مهاوشب

 م هنال هموق ىلع اعئاف ىح

 نماطاب طقةئيس بكري

 ىذلاؤه دين الاقو ةدامس

 نعاضو ع نينوكلابداج
 10 (ارود>و) نوكلملا

 عمال تر-ةءالىذلل

 قس ردح ةردقلا

 تاوهكلا نه اطاعنم

 ؛ثان(نيحلاصلا ن ايدنو)

 نمناك هن النيلاصلا نم

 نمانئاكو ًاءادنالا بالصأ

 برلاق) نيملاصاا ةإ+
 (مالغىلنوكحي ىفأ

 ةداعلا ثم> ند داعية سا

 كاكشتالةر دقلل ماظعتساو

 مطوقك (ربكسلا ىنغلب دفو)

00 0 00 



 اهمدقمو سلاما فرش بار حلال يفو ملسباهيلا دعصتةف 'رغئادجسأ ا ىفاارحماب رك زاط ىنب ل ( بارما رك زاهياعلخد اماك )

 اهدنعدجو)هدح و وهالاا عيلع ل خديالناكو ب با راكعا ىهست مهدجا سم تناك ل هو س دةملا تنب نم 0 هوماق رشا تعضو ااك

 ةيك انوفيصلاىف ءاعدلا افاه دنءدع ناكفذ طقايد عصر ود :لا 03 45 نم اء ءاعلزش ,اهقزر ناك (اقزر

 . - 1 م يمايلاق )ءاتشلا ف فيصلا

 هسفن ىلإ اب ر 3 زاههضووه أن :غموءافلا فد فحت ؟ ئرقوةعر هايم لاول 16 تلا اههضو 200 | ا

 كل نأ نم (اذهكل ىنأ كف
 اماق مالسلا امهيلع دواد نب ناماس دالوأ نم قودص نب ل-ه نب نذ انإب 48 زودهواه ىماب ماقو < هعرقلاب هبش الىلاقرلا اذ_ه

 تنشاذا ىتحى حم ااهنلاخ ىلا اهمض 5 فو عضار اااه عضرتساواتيباط ىتبه سفن ىلا مصاب رك زمذ فتار ايندلا قازرأ

 0 ماادعصالو م_سالاه- يلا قريالوهلطسو قهبابل_عجوددسملاىفابار <ءاط ىنب ءاس يذلا غلاب هم تغلدو "6 تلاق) 00

 ل (ّبار ملا رك راهب اعرداطك ) ىلاعتهلوق كلذ موب لك اهءارم ةواهماعطب اهساب ناكو ليق دءبتت الف ( هللا دنع

 ناكر قر جردبهيلا قري امبالا ل قو دمج.لا نموه كل ذكواهمدقمو سلال فرمثأ ب تارخ لاو | عناكةررغص مويملك
 ل - 2 ى اععولع.)

 (ًاقزراهدنعدجو) بار ااهياعلخدا ذافباوب ًاةعبسامملع ىلغيا 1 نا) ديلا ىقوهو ىسفع
 ناك-فاهتقوريغىفةيك اف ىنعي

 (ًانهكلىنأ 000 2 زىنعي(لاق)ءاتشاا ىف فيصلاةيك افو فصلا قءاتشا|ةهك افا هدذع دح نم (ءاشي ن» قزر هللا

 ناليقوةنملا نمىنعي (هللادنع نموه اير لل مد مح لح ىنعلإ (تلاق) 5 ةيك افلاهذه كلل نبأ نم مالك .وأ م سممالك ةل+

 وه لوقتفاذ_هكل أيمان رك زلوقيفةنجلا نماهقزراهيتايناكلبايدث قلت ]تدلونيح نم ميم أ (باسح ريغب )ناملاعا| بر
 نب د لاقو دهم لا فريغخ_دوهو مال. نأاهيلع ىسعاه دلو, اكتم دهملا ىفةريغد 07-5 دنع نم | الضفتوأهتر ل

 ىلعجرفناهتلافكواهل> ن عاب ركز فعضم كادطا ٠ ن٠.كلذ ىلع ىف ا 00 ىلعتازاحو هيت

 اهلفكي مياف نارمصتنب ل-ج نع تفعضو ىن-هتر ,كدماهللاو نوماعت ليث دكارس ا نيكارساو كلذف (كلانه) لع

 0 ةتفادب يلا ل ها ا ماع 00

 هنماهناك-ل قزرب ف سو راصفانؤز ا نال اهللإب را ,وبايهل تأاقتف 0 و

 0 اح هدازوهللا هام بارحلا ىفاهيلعوإخدأ اذافاهحلصي اهيديسكنمموي لك اهيناب نع و ىأرامنامزالمثو 5

 ن |لمةكا ذهو(باس>ربغب ءاشي نءقزربهلل نا)هللادنع نموهلوقتف ذه كل ىنأ مك سم أب لوقيف اهياع لع اناا فرم لاح "1 ك3( تار ثءاشت :,.قزردتان از هنلادنع: فا أم مايل وقف اهيل 1

 د_ءاقوه ثيح ناكملا

 انهراعتس دقق تقولا كلذ

 000 رع 36 - م 5
 ريدةنريغبءاشن نهقزرب ىلاعت هللا ناد لا م وأم ممالك ماع ن* نوك نوك ن !تغراهتلزخ وهلا

 مهيدي | ىلع تاداعلا قراوخروهظوءايلوالا تاماركزاوج ىلع ل يل دةيالاهذهىفو بيسريغ نموا هنزثك-ا | إو ىل-؛هدلو عاشرا نمدل
 نماهنيحواهتقوريغىفةهك الاب سم ىقاين أ ىبعردق ىذلا نا لاق كللذإب رك زىارامافرابخالا لهآ لاق لعشر كلى نيب
 0١ داش نإ كادر لولا عمطوربكسلا هنيحريغىفادلو إس مو جوز 0 نأرداقل بدبس ريغ ار_قاع تناك ناوةللا

 ىنعي (هب رأي رك زاعد كلانع) لجوزعهلوق كل ذفداولا ن٠ سيأو خاش وربك د قاي 10/5 اوكر ةنادق كلذك اهمأ اتناكدقفازوع

 هنأ ىتعي (ةييطةن رذكن دل نم به برلاق) دلولاهب رلاسوباو»الا قلغأ اوهنا رج ىل>د مالسلا هيل عشنا قةيك افلاىأ رامللمقو

 ىثنالاورك لاو علا دحاولا ىلع قلطت هب رذلاوا. ذراحلاصايقتاكر ايمادلو ك دنع نم هىنطعا برأي لاق زاوج ىلعهبتن ااهتقوري-غ

 هلوق 3 هبيحتو هعماس ىأ(ءاعدلا عيمس كنا هر د رذلا ظفل ثنن تلة .طلاقاعاودحاولا انهاهم دأ اراو 1 ركزاعد)رقاعلا ةدالو

 سيئر هنالو هنأ شلامظعت عملا ظفلب هنعربخ فن او مالسلاهيلعلب ربح ىعدإ (ةكن 0 لحوزع كندل نمىل نسب لاق

 0 0 ا .. نألقو ا مي رنا ادلو 6 7

 قنذاين أن ورظتني سانلاوعذلا دنعدبار 2 اي ردك داو 100 ا ثنأتلاو 59 3

 اب ركرزاب مالسلاهياعلي ربجهادانف هنماي رك ز عزفف ضيب بايثهيلعباش لجرب وهاذا لوخدلا يس و را

 نا اذه نمءادنلاءابأ ىن م! نالهكث الملا لل ةام اومالسلاهيلعل» ربج هاد ان ليق ( هك الملا هن دانف ) هبيحم (عاعدلا

 تاواصاإب بلطتت تادارملا نأ ىلع يلد هيفو (بارحنا ىف ىله.م“ اقوهو ) ىلعوةز ر>ةلامالاو ءايلابهبدانف ليخلا سكرب نال مطوقك سنحلا

 ل رادكا زر تاءاطلا ضالخاو رماوالا ءابتايالا ةينسةلاس دع ع ىاعت هنلا ست امءاطع نت! لاق: تاجاحلا ءاضقو تاوعدلا ةباجااهبفو



 201111111 نأذذآذ ا لو دات د 1 ا بس 70 ت7

 تدارافةدباعلا مهتءأ ميم نالاومرل مبسم اهني مست ةذح توكذاعاو ناتضرتءمناةلجامههسدأهو ىثن !اهعضو ىلا ىلع فوطعم( مص'اهنيمس قاو) ١ . ١ ٍِ  . 2 3 5دس - 0 ا .ل] 5 0

 اهدلولواطةذاعالا بل لط هدع.:!فيكى رئال ااه امنظاهمف ق د د!ناواؤمسالاةباطماهلعف نوكيىت> اهمصعإ نآهيلا ىلطاا اوبرقتلا كاد

 دلوبدولوم نمامثي دا ىف نوعلملا ( ميج :رلاناطيشلا نم) اهدال وأ(اهتي رذو)اه ربجأ( كباه ذيعأ ) ندم( ىقاو) هل اوقب ناط_ثلا نءرب

 مجم هلل لبق 09 راهابقتف) 6 : هز اهنب اوم سمالاه ايا ناطر شلا سم نماخراص لهتسف دل وب ني> هسع ناطيكلاوالا

 ناكمرذنلا ىناهم ىضرد ل ذلىتنالا دتالو ةسينكدللةمدخال ملص نك دلانال تالا ىلعرك للا :ليضفتهنم دارو رك ذلك ١

 (ندحلوزقب) رك ذلا || ناةيآلا عمى ليقولاجرلاممروتاطز جالو ةروءامهتالو سيلا نوط ا
 لبقيامممالوبقلا لق 1 ءنالاهذهو دل ةمدخت ىلولطمرك ذلا نكت ااقاهناكرك ذلا ىلع تالا ذهل يضفتو هاهم دارملا
 طوعسلاك غئثلا هب || لدا نم مَتناكو ىلاعنةننةيهوم ىعىتلا خالك ت بلط ىذلارك ذل! سياوىاعتةنبةبهوم ىه
 وهو هب طعسدأمل لأ ةيتلا هذه تدارئو ىهتفلب وهوةمداخلاوةدباعلا نمي (ميصاهئيمسىفاو) .اهنقوىف ٌَنهلضف اوءاسنلا
 ماقماهتمافاباطهصاصتخا أ نوعا نمإلامتي رذو كباهريج أ واهعنمأ ىأ (اهتب رذو كب اه ذيعأ ىئاو) ايندلا ثان ىلع ننااهلضفي نأ

 لبقتلو رذنلا فرك ذلا || ازاذارك ذاهدلو نوك نأ نهبلطتتناك اماهتافامل يسم مأةنح نا كلذودد رطلانيعالا ىنعي ( ممجرلا
 ناب وأ كلذ فىننأ اهلبق | تاملادلا نماهلعجي نأو ميج .رلا ناطي_كلا نماهمصعي واهظفحب نأىلاعتهللا ىلا تعرضت ىثنأ ىه

 بيقعاهمأ نم اهماسست || دولوم نم مد ىن نمام لون ملسوهيلعفللا ىل_هةللالوسرتعمسلاقةرب رهىلأ نع (ق) تادناعلا

 هتواشنت نال بق ةدالولا ظ متئس نا اؤرقاةرب رهوبأ لودي ماه اوت سالاءلبا حن سا .راص لهتسف دلو نيح ناطي_ثلا هسحئالا

 الةنح ناىورةناد_ىلل | هينج ف ناطيغلا نعطي مدآنب الك لاقهء_:ءىراحبالو مج ران اطيشلا نماهتي رذو كباهذيعأ ىاو

 ةقونىفاهتفل يم تدلو || لوبقباهب راهابقتف) لجوزعهلوق ع بالا ىف نءطف نعطيل بهذ ميم نب ىسي ريغ داوي نيح هيعبصاب
 اهتعضوو دجلا ىلا اهتلجوأأ | فلصالا جاجزلا اف ىضرو لة ىنعع ررح ارك ذلا ناكم ةن> نم مسه لبقت ىلاعتةللا نا ىنعي ( نسح
 نورهماتبار ايحالا دبع وركوب القوش راد الو هكا اس لا د او لوبق نكلولبقتباهلقت ةيب رعلا
 ةيطاكسدقملا تيب ف مهو ءاوسامهودحاولوبقلاو لبقتلا ىنعمليقو مهلا هيف عمسأ موا ذهالاءافلاستفب لوءفر داصملا ف سيل

 مط تلاقف ةيعكلا ىف

 ةريذنلا هذه ّ د

 تناك اهنالاهفاو_فائتف

 نيب عمج | لوبقب لاقامتا واهنأشب مايقلاوةيب رتلا ف لفكستلا لبقتلا ىنعم ل يقوهذخأب و ئلا ىرب ناوهو

 أ اهنن اوهانعم (ًانسحانابن اهتبن أ و) اًضرلا ىنهع وهىذلالومقلاو لفكتلا ىنعع ىذلا لبقتلا ىنعي نبى مالا

 ءادع_سلا قب رطاهم كااس ىأ نسح لوبقنا م راهابقتف ىلاءتهلوق ىف سايعن !لاقانسحانامن ىهتشرنف

 داعى دولوملاتينياممويلا ىف 00 5 ريغ نماهقلخ ىوس ىنعبانسحانابن اهتبنأو

 اهتعضوو دح_..ىلا ىل املج ةقرْح ىفاهتفلف اهتذخ أمي ىص ةنح تداوامل .زامخالا لهأ لاق 2غ 0 زاهلفكو)

 ةريذتلا نود تلاقوةيهك-!| نم ةبجخ | ىلا ام سدقملا تبي نم نولي دئمون مهو نورهءانب ًارامحالا دنع

 ل_يئارسا ىنب نفر اهتلاخن الاه ىق-اانأ ايرك زم_طلاقف مهاب رق بحاص ومهماماتنب تناك اهمالرابحالا ايو سفانتف

 اي ركز مطلاقف مهرابح او ]أ دنعزنوكتفامماع 2 رتقنانكلواهتدلو ىتاااهمال تكر تل اهم سانلا قالت كر تولرام> الاهل تل اقف ىدنع

 اهتخأ ىدتءاهم قحأانأ | ىفمهمالقأ اوقاف ندرالاوه للٍقراجرهنى الجر نب رشعوةءسناوناكواوقاطنافاهب همهسج رش نم
 اهياععرتتن ىت>ال اولاقف | ليقو مهنمدحاو مسا ب وتكم لق لك ىلع ناكوهريغ نماهب ىوأ و هف دعصو املا فهماق تدن نم نأ ىلعءاملا

 ةعيس اوناكو اوقلطناف ٍْإ ترد اوفقووءاملا قوفاي رك زق عفتراف مهيديابت ناك ىتلا مهمالقأ ١ ةاافةاروتلان ومتك اوناك لد

 ١ لفسأ ىلاءاملاىرج عممهمالقأت رجو ىلعأى لا ادع_هءايرك زرق ىرج لبق ورونلا فتيسر مث ىهمالقأ

 بحاصو م-هماما تنب

 نائامونب تناكو ,.مئاب رق

 هيفاوقلاف رهتىلانب سثعو كَ , 5 7

 1 لق مغتراف مهمالقأ ديدشتب ئرقاب رك زاهلفكوىلاعتهلوق كالذف مهيدنورابحالا سأراي رك زن دمهعرقواي رك رموؤمج 1 ع 0 0 5 1 : 1 و كال ذنف دن انح ١ م 0 5 08

 نسحلوبق ىذ سماب ىأ نوسح لوبق ىذءاهلبقتف ىأ فاشملا ف درب دقت ىلءعرد_صءوه ليقواهلةكتف مهمالقأ تبسرو ءاملاقوف

 ردصماناينوتاينا| نسحأ كا ذفىسعلثمهتركتناك امءاطعنبالاقةنس+ |ةيب رثلا نعزاج (انسحاتابن اهتنن أو) صاصتخالاوهو

 اطالفاك هلعج ىنعياب رك ز هللا هافكى أف وك اهلفكواه ماي مايقلا نمض وأاهلبق (اهلفكو) انا تتبنفربدقتلاوأر دص !فالخ ىلع

 هان وةثلاثلاو ةيناثلاكمف رلاو لإ مهريغانه بصنلا و دملاب ركب وب أ ارقونارقلالك ىف ركب ىب اريغ قوكرمدقلاب (ابركز ) اهحاصللاةماضو

 حيبستلا ورك ذلا ماد ىربعلا ف



 د> أو هن رذنإلآلانا ىنعيذي رذلةةص بصالا عضوم ىف هربخوأدتبم (ضعب نماهضعب) نارمعل او مهاربال !نملدب )هب رذ)

 دوق ءب نمىوالو ىوال نء«تهاتو تهاف نمرهدي ورهصي نمنارمتونارمت نمنور*و ىموم ضعب نم بعشنم ا عطول ةإ سل سنم

 ةو قدسا نببوق-عي نبادوهس لصتب وهو ناثاءنءنار 2 تلد د م يم نا ىسع (؟5*1) كل ذكو قحسا ن.بوقعيو

 0-0 -( مهارال آن لخد هس - كث #آذآذآذآةال اا ا اؤِببب كك كك لبي

 ةودنلا نممهصخأ ع نيللاعلا ىلعم هافطصأو . هرأ دح اىأ 010 هللالوسر
 اهلصاوةب رد قاع !ىأ هب رذ) ةلاسرلاو

 ضعب نماهضعب ليقو لسو
 ةب رذءانب الاوعإبآلا ىمساع اورذلاك مدارهظ نم مهجر ,ختساىلاعت هننانالرذلا نم ليقو قاخ ىنعع ًارذ نم

 ىىلاعتهللاهأرذ نميوهو مآ ةب رذ نمءابالاوءابآلا ةب رذ نمءانب ا بس قاخدهللانال

 2 لافر دماعتلاو رصدانتلا ف ضعب نءاهضعب ليقو ضءب دلو ن.٠ اهضعب ىأ( ضعب نماهّمعب) هقلخ 9 نم لعب .) ميلع
 هنوبنل قطط اءاو مهتاينب مياعدابعلا لاوقال ع يمس ىلا عت هللا نا ىنعي ( ميلع عيمس هئااو) صعب ند ىلع ميلع عيمسوأءافطمالل

 مأ اذوقاف تنب ةنح ىه(نا رمت تأ ما تلاقذا) لجوزعهلوق ف العفوالوقهتماقتسا لع نمهتلاسرو اهتننو نارمع ةأمالوقل

 ةنسةئاماموأفلا امهنب نالىسومىبانارمعب سلو ميشأ نبا ليقو ناثام نبنارمتوهنارمتو ميم هءىوصتمذاو (تاقذا)

 (ارر © ىنطب ىفام كلت رذن ىف بر) هك ولمو مهرامح آو نزلا كلذ فليثا رسا ىنب سؤر نائامون؛ ناكد ةأرما) رك ذاراضاب وأ
 اقيتعىأ اررحم ىنعملاوهسفن ىلعناسنالاهمجوبامرذنلاو كل ىنمارر حار ذن ىنطب ىفىذلا لجلات تلح أ نارعتأ سمعا ىع(نارمع

 لءجر رحاذا مه دنءررهلا ناكل يقاين دلارومأ نم ئذب هلغشأ اال ةسنكلاةمدخوةللاةدابعلاغرفم اصلاخإ| ةدح مم مأ ناثام نبا

 بح ؟ناواهف ماقأ بحأ نافري_خ مث محا غاب ىتحاهبفايقم حربيالو اهمدخب واوملع موقيف ةسينكلاىف || ذوقاف تنب ةنح ىهو ىسع
 ءايدن أ نمدح أ نكي ملو كلذهل نك ملةسينكلا ىف ةماقالا اراتخا نأ دعب ج ورحل اراتخانافءاشثي بهذ |إ وأ (كلترذن ىفابر)

 7 داخل 1 الونانلقلالاررك نع لو سدقملا تيب ةماختر رم دالو أ نموالا مهناماع نمو ليئارسا ىنب (اررح ىنطب ىفام) ا

 ىلع كلذ ةصقلا تناكواهنطب ىفام ميم مأ تررأذ ىذالاو ضدحلا نءاهيصيامل سد_هملاتبب ةمدخل | ىن هع ىهوام نهءلاحوه

 ىحمأ ًاىهواذوقاف تنب عاشيا تن تناكف نيتخ ا اجوزتنارمعواي رك زنارابخالاو ريسلاب احرك ذام ||| تدب ةمدخل اقّتعم ىأىذلا

 دلولاةنح نعلم ًا دق ناكو يم م ىهو نارمع دنع عاشي | تخأ اذوقافتنبةنح تناكوايرك زدنع الو«ءاعىلدال سد-قملا

 معطي رئاطب ترصبذاةرجش لظىف ىهابنبف ناكمللا نممهونيحلاص تدب لهأ اوناكي تريكو تسي ىتح || اذه ناكو همدختسأ
 قدصت أن أادلو ىنتقزر ن ا ىلعكل .هالا تلاقوا دلواط بوس نأهنلا تعدفدلوال كلذب اهسفن تكرحتف اخرف || اعو رشءرذنلا 5و
 اهجوزاط لاقف وهام لعت لواهنطب ىفام تررحمب رم تلجاماف.دخو هنت دس نم نوكيف شد قملا تيب ىلعدي ا ا يع
 تاف كلذ لجأ نمدي دش مهىاعيجاعقوف كلذ الف ىثن كنطب ىفام ناكن تبا رأت عصام كحيو صلات ارح نيطلاقي

 ذخ أل بقتلاو ىرذن ل بةتف ىنعي (ىنملبقتف) اهنعايك احىلا هتلاق مهاهلجةنح عضت نأ لق نارمع وب امى ادم (ىمربعس)

 هتنااضرا ىلطلا الاوإ_عفامبدب ربال نملاوساذ_هوءازجلاب لباقي هنالةلباقملا نمدإ صا واضرلا ىلع ئىشلا ||| ىلا فخ البق لادورمج
 اموىتيفب ىنعي ( مياعلا) ىئاعدو ىعرضتلىنعي (عيمسلاتنأ كنا) هتدابعوهئاعد ف صالخالاو ىلاعت - - هباضرلا ىلع

 ةي راجاهنادتلا لع ناكهنالاهتهضولاقامناواهلحت داو ىأ (اهتعضواماف) لجوزهلوق و ىريمضف || (6*ةداملف ملح عيمسلا
 ىلا اراذتعاكلذبدي رت (ىت:ًاهتعضوىابر) ةنحىنعي (تلاق) امالغن وكن أوجرتةنح تناكو 0000

 ىفاعرلاعىلاعتهلانال مالعالا ليبس ىلعالر اذتعالا ل يبس ىلع كلذ ترك نف مدقتملارذنلا!هقالطا نمل 0 هي
 لاقىلاعتهنأ ىتيملاوىلاعتهنلا نعارابخاءانلا مزج ”ىرق (تعضوا-؟ ملعأهلل او) هعضت نأ لبقاهنطب 59 ْ 00 :

 برتلاقاملاه ريد ت ىلع بم مأ ءالك نموهوءاتلا عفرب تعضو ةىرقو تعضو ىذلا ئذلإبلعأ هنلاو 0 1
 سلو ) تعضوالعأ لارا طوقب ةيبشلاه ذه تلازاف كلذب تلا تريخ ن وكنت نأ تفاح ىث أ اهتعضووىا 0 2
 ىتنالا سيلوهري دقت يخأتو مدقت مالكلا فواهيف نيذلا دابعااوةسينكس|ةمدخ ىف ىنعي (ىتنالكر ك ذلا 00 0 11

 ركذلاك هجو ىلع كلذ اهماك_واهم رىلا تن زحنو ترن اع تر ذتعاذ ناماغالالا: نكررب رحتلاناللوقلااذه

 ىاش ٌتعضورومالا از رع نمهب قاعامو تعضو ىذلا كلاب )-أةنلاو ىأاهعوضوملاهظعت( تعضوا لأ ةنلاو )هللا لاقرم>: اونزحتلا

 ءادتبا تعضوامب )أ ةنلاوهلوقو ىتنأهلوقدنعفقوبلوالا ىلعولوقلا ىفالخاد نوك, اذه ىلعو ةمكحو ار سيف هلل لعاو ىنعم ركب وأ و

 دهعالامويف ماللاواط تبهوىنلا(ىثنالاك )تبلط ىذلا ( رك ذلا سيلو) ىلاءتهنلا نمرابخا



 (؟1) هنءاطراشرأ لل درعلا ةبحن (هللا كبح قوعبتافهنل' نوبحت ماك نا لق)

 سايعنب|لاقواهوابق. لق مهملع مل_سوديلعهنلا ىلص هللا لو سراهضر هف ةبآلاه ذه تازنف هؤابح ًاو هلل اءاذبأ

 اهيلعاوقلعو همانصأ اوبصن دقو مار ا دجب_.ملا مهو شي رق ىلع إ_سوهيا ع هللا ىلصةللالوسر فقو

 ميبأةلم متفلاخ دقل هللاو شي رقرمش < ءايلاةفاط نودح سي مهر فون كا اهناذ [ىفاولعجو ماعنلا ضيب

 ىراس نا لمقر ةبآلا هده تارنف ىلز تناك اب هَ هللا .> اه كل ءناعا شسإ رقتلادقف لي ءعمسأو مهاربأ

 ايفهللا نوبحت مج دك نادت الو هللا لزن اذهلامظعتو هللامح ىسعقلوقلا اذ_هلوق اا اولقنار 0

 ةر هام ١١تا ازوكملاوو رهاظلا لثال داب ل- سر .اعهللا له د ة وبن تايثدقدن الدللا كييك فوعبتافنومعزت

 هيماوال نب داةنماون وكف هللا ةي< ءاعدا ىف قنيقداص متنك نا لقىن-ءملاو هتعباتم قالا ةفاك ىلع بج وف

 هماظعا نعةرايعةللدبعلاةيح ناءاماعل !لاقو هتعاطو ىل عن هللا هم نءىع اتا ناف نوءيتافدل ناعيطم

 هوفعوهلهباونوه :ءعماضروهيلعهؤانثدرعللهللاةيحو 0 ًاعابت اوهةءاطراش و هلالحاو

 روفغةللاو) باذ_ءلاهت ءلازادقفهلر ةغنمنا ىنعب (ميرنذ كلر 5-0 وا ىلاعن هلوق كأل ذو هذع

 ىلأن ب هللاديعلاقةبالاهذهتازئال وه .ركودل_ذفب هرب وهبحأ نم بون ذرفغي ىلا هتهنا ىح (محر

 ىذر ىفا 0 طو اسوه 0 ال تعاط نافإل_وهيلعةنلا لص

 سس عر موزالاو ةضي رفلاىف كلدىرب سوءلع هاوس نا كو سر رع هزئعهللا

 عسر ةيلع ا ليسمع ةءاط نافام_معةهللاىذر سابعن .|لاقوه_:ءىبنوأ هب هباتك ىف هنهللا

 هللاةعاط نعاون 2 رعأأ 1 اول 0 مسرسا افاد ا 0 ودين اف ىل كن ءاط

 1 نملاقىلأي 0 0 واخدي ىتمأ لك ل_سوهيلعهنلا ىلهنلالوسرلاق لاقهنع
 هللا عاطأ دقف ىنعاط أن م لسو هيلع ندا ىله هللا لو سر لاق لاق هذع قر ىلأ دقف ناصع نهوةنحلال خد

 ىلع ن2“ و بوقعي وقحساو ميهارباءانب ١ نه ن<دوولا تلاق سارع نبالاق (احونو مدا ؤطصا هللا نا)

 مالسالا نيدرب_غىلءدوهيلارسشعماي متو مالسالابءالؤه ىنطصا هللا نا ىنعملاو ةيآلا هذه هللا لزناف مهند
 حونوهاحونو مال_ىااهياعرشبلاوب أوه مدآ ئث لك نم صااحلا ىهوةوفصلا نمراةخا فط_صا ىنءمو

 ناهاس ىنأ ن ءهريسفت ىقىزوملا نبا عك>و مالسلا هيلع سب ردا اوهو خ ونخأ نب خا ثوم نب كمال نا

 مهاربال انذار ة(مهارب ل او) هسفن ىلع هحوة ةراكلاحون مسا ءاو نكسلاح ون مسا نا قشمدلا

 نيتمعشاالص امهاربا لعج ىلاعت هللا نا كلذو بوقعي وقحساو ل .همسأ مهاربا ل |ليقوهسفن ميههاربا

 اذه ىف لخا د وهف مهنم رو 0 مخل .نبليعم_سالءؤ

 ملسوهياعهنلا لهدم انيدن نمز ىلا كلل اوةوبنلا موبق لعجو ليث ارسسا ىنيلالصأ حسا ل عجو مافطماا

 (نارعل و) هد :دىلءناكنم مي-هاربال ًابدارأ ل يقوةما تلا موب ىلا كللملاو ةوبنلاهتءالوهل عج مث

 نورهو ىسو٠ .دلاو وهو بوت«. نب ىوال نإ ثهاقنب رهه.ن,نارمجوه ليقفاذهنار .عيىلاوفلتخاو

 دلو نم وهو ناثام نبا ليقو نومأ نبمشأن بنار .عوهليقو«سفنوأ نورهوىسو٠نارمعل ا نوكيؤ
 نارهعل ايدارملا نوك اذه ىلعف ىسيءاهنب اوم سمدلاو وهاذهن ارو مالا! «-مملعدواد نب ناهلس

 ْ ( نيملاعلا ىلع) مهلسن نم ل_سرلاوءاسنالا نالرك .ذلابءالؤه صخاماو مالسلا هيلع ىسيعاهنب أو ميم

 ؟اةاميو بنا ع تادرع م و ضع زيقو يسن |

 نأديعلاهنبا ةدحمو كالذ ريغ ىلع

 هلعف دمحو ه_-:عىضرب

 ماوق معز نسحلا نعو
 ىلص هللالوسردهع ىلع

 نوبح مهنأ لسوهيلعفللا
 مظوقل لمح نادارافهللا

 ىعدا نف لمت ئم اي دصت

 هلوسرةنس فلاخو هت.

 هللاباتكو نادك يف

 هللا ةب# لقو هبذكإ

 ماودوهتيشخ ماودوهتفر اذ تشع اود و ةنف 1
 هر ذب وهب باقل الاغتشا

 ىمل فردي نسل او

 هلاو>أو هلا او كرف

 ةمالع لءقو هبصخامالا

 ماد نروك.نأةبحلا
 متادةولخلا ريثك ركفتلا
 رظن اذا صين ال تمصلا

 الو ىدوناذا عمسسإالو

 حرفبيالو بصأ اذا نزح
 ادح /ىشحتالو باصأاذا
 م-ارفغيو) هوجرالو

 مر روفغةتلاوكب ونذ

 (لوسرلاو هللااوعيطأ لق

 ناف) ةبحنا ةمالع ىهلدق

 لورق نعاوضرع 1 (اولوت

 نوكن أل ماحب وةعءاطلا

 ناف)اولوثت ناف فاعراك

 (نبرفاكسلا بحال هللا
 هللا نا) م-وبحال ىأ

 (مدا ) راتخا (قطصا

 خيش (احونو) رشبلابأ

 (مهاربال اد) نيلسرملا

 قحع ساو ليعم_سا

 (نارمعل او)اهدالوأو

 انبا امه نو رهو ىسو»
 عام را ملاع, لع ك1 اعلا 12 )هس هن الع اع و كسل



 ىأ ( عيد ىف هللا نم سنيلذ كلذ لعغب نمو ) موياع مهورثؤنالو نبرفاك-ااةالاوم نعةحو دنمنينمؤللاةالاوم ىف ل نا ىنعإ (نينمؤملا

 مهةهج نءاوفاغن |الا (ةاقتممءاوقتتنأالا) نايفانتم هودعةالاوموىلولاةالا 7 نال يد ىفهللاةيالو نم سلف ةرفكلال اوي نمو

 ؟ردحي وإ)ةاداعملاناطب اوةالاوملاراهظا كازو ذئنيخ كلامو كسفن ىلعهفاختف ناطلس كلعر ةاك-ال ن وكن ألا ىأهؤاقنا با ىمأ

 دعم باذعلاو هيلا ةريصمىأ (ريصااهنلاىلاو) ديدش د.,ءواذهو هئادعأةالاوع (؟1:؟) هطخسلاوذطرعتتالفهناذىأ (هسفن هللا

 لق) رخآد_.ءووهوهبدل كس

 وأةرودص ىنام اوفحت نا

 دارافك-1ةيالو نم (هودبت

 هماعي ) هللا ىضر الا ثاهربغ

 غلب أ وهو هيلع فخ لو (هللا

 تاومسلا قام لعي و) دعو
 فاذئتسا(ضرالا قامو

 باوج ىلع فوط سلو
 معي ىذلاوه ىأ طرشلا

 ضرالاىفاموت اومسلا ىفام

 مدلعو كرس هياع حالف

 ( ربدؤ ئث : لكىبعهللاو)

 0 0 روكيف

 اهني نآول دون ءوس نم

 موي (اديعب ادمأ هنييو
 قريمضلاو دوني بوصنم
 ةمايقلا مويىأ مويالهني

 اهريخ سفن لك دحت نيح
 ول منت ني رضاح اهرسشو

 رك ذابوأ ةديعب ةفاسم
 هدو تلمهجام عفو

 ىلع تلمع امو مفاريو

 ىأ هريخ دونو ءادتالا

 دول ءوس ن.هتلمح ىذلاو

 ايضام طرمشلا ناك اذازّئاج عفرلا من دوت عافترالةيطرستامنوك:نأحصاالوهنيبو اه اهندبام دعابتولىه

 ( كلذ لءفينمد) نامبالالوصأ نم لصأو ميظعب ابهنلا ف ضغبلاو هللا ىفة+ 2| ور ءاعمو ا ةيحمو امى
 (ئثى هلا نمسيلف) ميد هدوبوأ نيماسملاةروعراهظاو مهبلا رابخالا لهن ن٠ .رافكلاةالاومىنعي

 ىوملا ةءالدنأن ليف ماا هو عيش ىف هللا ةبالو نم سلفهانعم لبق ع ئف هللا نيد نم سبلف ىأ

 اوفاحتنأالا أ (ةاقت مهتماوقتت نأالا) ناعمتجالنادض رافكلاةالاوموهللاةالاومو هلاد_عأ ةاداعم
 نوك نأالا,.تةطابمو مهتنهاد..و رافكلاةالاو٠ نع نيهمؤملا ىهنهللا ناةبآلا ىنعمو ةفاخم مهنم

 نعاعفد ناميالا نئمطم هباقوهناساب مهنهاديفرافك موق ىف نمؤملا نوكي وأن بر هاظ ني_ءااغرافكلا

 ناماملاةروع ىلءرافكلارهظي وأ تامر حلا نم كلذريغوأامارحالاموأ اما حامد لحتسي نأربغ نمهسفن
 مثناميالا نامطم هبلقود أ ن.الاىلاعت هللا لاق ةينل | ةمال#س عملستقاا فوخ عمالان وكن الةيقتلاو

 اولاقو مويلا هيقتلا موقركن أو ميظعرجأ كلذب هل ناك لتق ىتح هنا. عاراهظا ىلعرب_مولف ةصخر هيقتلاهذه

 نيملسملاو مالسالا هتلازعأد قف مويلااماف نيما لاةوقو نيدلا ماكصسا لبق مالمالاة دج ىف ةيفقنلا تناك اا
 لوقي نسا نا جاجا مايأ ىفريبج نب ديعسل تلق ءاكبلا حلاق مهو دع نماوةينأ مالسالا لهال سيلف
 زوتامن !ليقو برا ىف ةيقتلاافةيقن نامالا ف سيل ديعس لامتف نام الاب نأمطم ىلقلاو ناسللابةيقتلا
 ظ ىأ(هسفن هللا كرد دحو) ناكمالار دقب بجاو سفنلا نعررضلا عفد نالررضلا نع سفنلا نوصاةيقتلا

 ىلعهباقع اوقحتستف رافكلا اولاونوأهب رومأملااو فلاح أ ىهنملااوبكتر تنابهوصعت :نأهنلا < ةوحبو

 اوف نالق) لجوزءهلوقةرخآلا فهيلامترصاذاهباقعمرذحةللاناىنعي (ريصملاهللا ىلاو) هلككللذ
 (هودبتوأ) باقلاءاعوهنالر دصاارك ذامناوممتدومورافكللاةالاوم ن٠ 8 واقىفام ىنعي (مكرودص ىفام
 هال وراي دك نى .كبواق قاماوفختن ادانعمليقو العفو الوقرافككلاةدوماودبت نعي

 تاومسا! فام لعيو) هبكيزاح وكي اعهظفح ىأ (هللا هملعي) هلقلتاقملاو ب ,رحلابهورهظت ىأهو ديتوأ سو
 ادع ى فيكف ضرالا الو تاومسلا ىف ْئمهيلع ىقحالناك اذا ىلاعتهن أ ىنعي(ضرالا ىفامو

 (ارضحربخ نءتلمع ام سفن لكدجت موب ٌري دق ئث لك ىل-هللاو) كب واقي مهيلا كليمورافكلا متالاومو
 دحت ىأ (ءوس نمت لمع امو) ئثهنم سخبي لو صقن 1 ةمايقلا موبار ضحم تامعامءا اج سفن لك دهن ىنعب

 تامعام نيبو ىأ (هنبب واهني نأول ) ىنمشت ىأ (دوت )ءوس نم تلمعام وهب رسستفاريضحريدخا نم تامجام

 اهنأدوتهانعم ليقو ةباغلاو لجالا دمالاو برغم او قرمثملا نيب اكليقا دعب اناكم ىأ(اديعب ادم أ) ءوسلا نم

 (فل فوراس ديلا ًاتلءررك اما (ةسفنهللاهردحيو) ديعب د «ًاهنيب واهنبي نوكيوهلمعتم

 هنا هانعم لمقولاؤيعألو لهعهنأرهماعو هنر دق لاكمهفرعوه- سفن مهرذح ثيح مهب ف ؤرهناهانعم ل يق

 وهو« سفن هللا عرذحو لاقل ىلاعتهنا ليقو اص! لمعلا كرادتاوةبوتلل .هله أ ثيحدار علا فؤر
 هطخسو هديعو تبلغه دعوو هتجر نأ ن مؤملادبعلا لعيل دعووهودابعلا,فؤرهنلاو هلوقبهعبتاد معو

 هلوق)

 (داعلا/,فؤرةللاو) هنع نولفغبال ههنملاب ىلع نوكيا (هسفنهللاةرذحيو) هلو5رركوذاش مفرلان ادربملا نعوريثكلاوح مزج لان 5

 ىلاعت هلو كه تجر ةعدسل وج يمه هتردقلاككلار 0 رش ,نازو<وءطخسا اوضرعتالىت ٍة- هسفن مهرذح نأ مهمهتفأر نمو

 هؤادح ف هللاءانبأ نحندوهيلالاق نيحلزنو ميل ب اةءوذوةرفغمر ذل كب رنا



 ىذلاوهو نينمّملا ىلا هقوس ىذلا ريما ىف عقو مالكا نالو رخآلا رع نينضلا دا رك نب قتك افرشلاو ريما ىأ ) ريما كديب)

 كرادقإبالا كريغد>أ ئمىلءردقيالو ( ري دق ئثلكىلعكنا) كئادعأ نم مغر ىلع كءايلوأهينؤتربخلا كديبلاةفةرفكلادهن 1

 نءوليللامايق كلموأامويفامويتوقتلاب نوعناقلا ىتمأ نمةناعا كواممال_سلاهيلعلاق ةعانقلا كلموأةيفاعلإ كلم كلمللابدارلال قو

 عمطلاو صر ابءاشت نم لذتواضرلاو ةعانقاابءاشت نمزعت ليقو رقفلابءاشت نملذتو ىنغلاب ءاشن نم

 تلقناف تاريملا لك كدب ىنءماو مومعلاد يفت ماللاو فلالا ليقو ةمينغلاورصنلا ىنعي (ريدخا كدب )

 نينمؤملا :دايعىلاىلاءتهللاهقوسي ىذلا ريما ىف عقوامام الكلانالتلقرمشلا نو دبا كدب لاق فيك

 ك ديب هلوق نا ليقو كنا دع مغر ىلع كءايلوأهتؤتريملا كديبلاقف نوقفانم او دوهملاهنركن اى ذلاوهو

 هنالرك ذاب ربا ص خ هناالاهاوسام كديب وريم لا ك درب ىنملا نوكيف هريغه دب نوككن أى انيال ريما
 نءلالذاوءاشت نمزازعاوءاشت نم كلل اءاني ا نم ىنعي( ري دق ئش لكىلع كنا) هيف بوغرملاو هب عفتنلت
 ةرهابااهنردقرك ذب هفدرأ كلما كلام هنأ ىلاعت هتهارك ذاملةبآلا ( راهنلا فىلدللا + ون ) ىلاعتهلوق و ءاشن

 باسحر يغب ءاشإ ن«قزري هناهيل عفطعمم تيملا نم ىلا جارخالاحواهنيب ةبق اعملافراهنلاو لالا لاح ىف

 كلملا عزمي نارداقوهفلوقةعلاو ماهفالاىوذلةربحلاةهظعلالاعفالا كلت ىلعر دق نم نا ىلعةلالد كلذ ىفو

 ىل-هللا لخ د: ىنعي راهماا ىف ليللاون ىلاعتهلوقف مهزعيو بر ءااهيتؤيومطذي ودوبملاو مورلاو سراف نم

 كاذو ةعاس ةريثع سخر اهنلا نوكيىتحراهنلا ىفادن ازهنم صقن امواري_صق ل يللا لعجت نأوهو راهنلا ىف

 ليللان وك ىت> (ليالافراهنلا ل وبو) ليللارصقةباغكلذو تاعاس عستليللا نوك,وراهناا لوط ةباغ
 قي ىلاعت هنا دارملا ليقوهرمهق ةباغكلذ و تاعاس عستراهنلانوكيو هلوطةباغ | ذو ةعاس ةرمثع سج

 مسك رك جدأ لوالالوقلاو ليللاةماظ دهب راهتلاءوضب ىفأ و راهئااع وض بيقعل للا داوسب

 نءىملاجرُحتو) جولولا ىنعموهو سكعلابو راهناا ىفةداي زردقلا كلذ ناك ليالا صقت اذاهنالةبآلا

 نم ةفطنلا جر وةتي» ىهوةفطنلا نم ىلا ناسنالا جر ىلاءتدن وهو ( ىملا نمت يملا جرختو تملا
 تابنا جر ليقوناو.+لارئاس كل ذكو سكعلاب وةّديم ىهوةضيبلا نءىوهو خرفلا جرح و ناسنالا

 ن٠نءؤملا جرح ىلاعتهناهانعم ليقو سكعلاب وةاوذلا نمةلخنلا جرو سبايلا با نمرضخالا ضغلا

 ريغ نم ىنعب ( باس>ريغب ءاشت نم قزرتو) هتيمرفاكلاو داؤفلا جنمؤملانال نمؤملا نمرفاكلاورفاكلا
 ءايلوأ نب رفاكلا نونمؤملا ذختبالا) لجوزعهلوق هي هيلعهعسوتو ءاشت نل قزرلاطسب لب ريتقنالو قبضت
 نمرفنب نونطبي د. ز ننسدقو قيقحلا بأ نءاو ورمعنب جالا ناكنسايعنبالاق (نينمؤملا نود ن

 رفلاك ئاوالةمثيخ نبديع_سو ريبج نب هللا دبعورذ ا نب ةعافرلاةف مهيد نعيهونةفيلراضالا

 ليقوةبآلا هذه ىلاعت هلل لزناف مهتنطابمالار فذلا كتل رأىباف كش د نعمك ونتفيالدوبلاءالؤه اوينتجا

 اوناكهيادكأو ىلأ نب هللا دمع ىف تازن ليقو ةكمر اكل ةدوملار هظي ناك نهريغوةءالب ىف نب بطاح ىف تاز

 هياعهتلا ىلص هللا اوسر ىلءرفظلا مط نوكبن أن وجرب ورابخالاب مهنوتأي ودوهميلاو نيكرشملا نولوتي
 دووم نمءافلحه| ناك تماصلا نبةدامعن | ليقو كلذ لّثم نع نينمؤملا ىهنوةبآلاه ذههنلا لزناف لو
 هذه تازنفودعا ىلع مهم رهظتسأن اتي ًأر دقو دوويلا نم ةئامستح ىعم ناةنلالوسرايبازحالا م وب لاقف

 نينهؤملاربغ نءىنعي نينمؤملا نود نماناوعأواراصن أ ىنديءاياوأ نب رفاكل انونمؤملاذختيالهلوقوةبآلا
 ةبارقامهوفط اليو أراةكلااولاوب نأ ني:مؤملا هللا هن نمؤمريغوه ناهتيالو نمّؤملا لجبال ىنعملاو أ

 ا

يردق رك ذ متاهدا دضاب( '؟ 8 ١ )ل ذتوةعادقلاب وأن وكل|.ءانغتسالابوأ ةفر علب زءت نين وكلا نع نوكللايءانغتسالا للا“
 ةرها.لاه

ب ذأ 1 ]| | | |[ 1[ 101 01210 م
 فراهنلاو ليالالاحرك ذب سطو شا

 ىلا لا-و امهنيب ةيقاعملا

 اهدحأ جارخا ىف تيملاو

 هيلع فطعو رخآلا نم
 هلوةب باس-ريغب هقزر

 وتراها فليللا ون
 جالبالاف (ليللا فراهللا
 وهوئغثلاىف ئشثلالاخدا

 نم صقنم ىا انه زا

 قدي زثو لالا تاعاس

 تاعاس نهصقنةوراهناا

 لالا ىف ديزتو راهناا

 (تيملانم ىلا جرختو)

 وأ ة-ضيبلا نم خرفلا

 جرو ) رفاكلا نم نمؤملا
 ةفطنلا (ىلا نءتيملا
 ضيبلاوأ ناسنالا نم

 رسفاكل اوأ جاجدلا نه

 ن* قزرتد) نمؤلا نم
 فرعيال (باس>ريغب ءاشن

 هرادقمو هددع فلذا

 لديلهدنءاعولعم ناكناو

 كالت ىلع ر.دؤ نمنأ 0

 ماهفاللت ريحا ةميظعلالاعفالا

 ريسغب قزري نارد_همث
 هدامع نمءاشل نهب اسد

 كالملا عزني نأ ىلءرداقوهف

 هينؤيومطذي و مدكلا نم
 صعب قفومهزعيو برعلا

 ةجر مهياءمهتاعج ىوعاطأ دابعلا ناف ىديب مهبصاونو كولا بواق كولملاكلمهاانأب تكلا ( لوا. (نزاخ) - 9 )

 كوباونوكت!كمالسلا هيلعهلوق ىنعم وهو كيل ءمهفطع أى ااوب وت نكعاو كواملاب باول + ةشةالفةب وقع مهماع مهتاعج قوصع دايعلاناو

 اولاوي نأاوهن (ءايلوأ نب رفاكلا نون..ؤملا ذخشيال) رككىلأريغىفوكو ىفدم ناكث يح ده د#نلاب ىلا نم تبل اوتيللا نم ىملا يلع



 0 غارعالا كازي العوق هو( نوضرعم مهو ) بجاوةثلا بانك ىلا ع وجرلا ناب مهماعدعب موبلوتلداعبةسا (مهنم قب رفىوتي 6

 رانلا انس نلاولاق مهاب كلذ)

 جورخلاىف مهعمطو باقعلا

 لئالق ءانأ دعا رانلا نم

 وأاموي نوب رأ ىهو

 ا كلذو مايأ ةعماس

 فمهرغو) هريخ م ناب و

 (نورتفي اوناك اممهنيد

 ىلع ,هؤارتفامهرغىا

 اب دعي الق هؤامحأو هللا

 ةر_سلإ ةد_مالاان وذي

 مهانعج اذا فيكف)

 مطاحن وكي ف يكف( مويل

 5 رال) تؤولا كالذىف

 هتوك ى كشألا (هنيف

 سفن لك تيفوو)

 سفن لكىلا عجري(مهو)
 نك يعمقدنال علا لع

 ةدايزب(نوءاظيال) سانلا
 ىناصقنو مهن اي سف

 (مللا لك ”موتانسح
 الاذلواب نم ضوع ميملا
 ضعب اذهو ناعمتح

 ممسالا اذه صئاصخ

 مسقلا ىف ءانلاب صقخا

 ءاد:ا فرح لوخدبو

 في رءتلامال ه_,فوهيلع

 هلناابىف هيزد_له عطقب و

 (كالملا كلل م) ميحفتلاب و

 فرصتتف كالملا سنج كالع

 اميذ كاللا فرصت هيف

 ناثءإدنو هو نوكسلع

 ىأ (ءاشت نمي كالملا عزنتو ) كلمملا نمهل تمسق ىذلا بيصنلاءاشت نم ىطعت ( ءاشت نم كلما ف :وتإ) كلما كلامابىأ

 02 2 !مهسفل الع ياي سب نقار ءالاوىلوتلا كلذ ىأ تادودعم امانأالا
 (نوضر ءم مهو )ءاماعلاو ءاسؤرلا ىنعب (مهنم ىفإ رففوتيمث)زاجلاليبس ىلعوه باتكلا ىلا؟لاةفاضاو

 ىلوتاا كالذ ىنعي (مئا كلذ) عابتالامها ذرعأ نءذلاوءاماعلا مهاولون نيذلا ليقو قالا نعىبعي

 ةرقبلاةروسىفهري_سفتمدقت (تادودعمامايأالارانلاانسمت نااولاق) مهناببس لص>امناضارءالاو

 هللا ءانب أ نحن مط .وةوهليق نوبذكي و نوةلحبىأ(نورتفي اوناك اممهنيدف) مهعمطأو ىأ (مهرغد)

 ىلع متو قحلا لعن مطوقمهر غليقو تادودعمامايأالار انلا انس نامطوقوه لق 3و هؤامحأو

 تيفوو هيف بي رال) موي ف ىأ(مويا)» هانعجاذا مطاح نوكي ف يكف ىأ (مهانعج اذا فيك-) لطابلا

 مدع ل ماظعتساو مل ديدهتيفو ةمايقلا موب وهو عقاوو ناكهنا هيف كشال ىأ (تبسك ام سفن لك

 ايف عمطو لطابب للعت اويلعدواهسو مه_سفن اهب اوث دحام ناوهيف مط ةايحالامف نوعقب مهناو مويا كلذ ىف
 سؤؤر ىلءمهحضفن دوو ةيارراقكمل تيار نم قولا لهال فرت ةاريلو أنا يق رطل صعإالو نوكيال
 داو سس اكن عتاب نم صقل ىأ (نوماظيالم هول رانلا ىلا مهم سمي مثداهشالا

 هب رل أس ٍلسو هياعفتلا ىلع هللا ىب نإ ارا اكسال كلام هكا نو لجورع اوفو يع ابنس 1

 هللا ىلدهنلالوسر حفامل سابع نبا لاقر ,ةبآلا» ذه هند لزاف هتمأ ىمورلاو سراف كالم لهي نالجوزع

 سراف كام دم نبأ نمتاهيهتاهيهدوهيلاو نوقفانا!لاققف مورلاو س راذ كلمهّتمادعوةكم ملسو هيلع

 ىلا عت هللا لزئاف مورلاو سراف كال «ىفعمطى -هجدللو ةكماد# فكي ملأ كلذ نم عنمأوزعأ مهو م مورلاو

 د يسال ارساىنن نمةوبنلا لقنب ءاجالجر عيطنالههاواولاق دووبلا ناىل_.قو ةبالاهذه

 انمأ ناي وهو رت ىنعمه.ف 0 ميا! ناليقوهرخكىف ميملادب زءادتلا فرح قدح اك هلاإي هائعم مهالالق ةبآلا

 1011 00 30ش رالاوتاومسلا كلامو قوأوكم مر كل يل كازا كانا ص نأ

 هنياان أ ةلزنا | هللا بتنك ض عب ىوهريذ دحأ كلا ىعديال مويرهراوو كولا كلامهانعم لي قوءاشر نمهينؤي

 مهناوةجر ميل موتاعج قوعاطأ دابعاا ناف ىديب مهيصاونو كواملا بولق كالملا كلامو كولملا كلم
 0 ةردقلاوه كلل لة وكيلع مهفطعأىلااوب وت 7 نكسلو كوالا سباوأغت الق وقع م اع مهتلعج فوصع

 هانعم ليقورودة.ورداقو كولمو كلام لك ىلعكلمو ْئم لك ىلءرداقىلاعتهن ا ىنعملاورداقااوه كلاملاو
 بتاىم مظعأ من الةوبنلا ىنعي (ءاشن ن.كاللاقؤت) ءاشيفيكميفف ل ثالملا كلام

 ىلعالا ىمالا# سيل كالملاو مهرهاوظو قاما نطاوب ىلع سمالاهل سو هيلع هللا ىلص ىنلا نال كلذو كلم
 ىنعي (ءاشت نيكل عزمتو) ةفاكلا ىلعةبجاوىنلاةعاطو مهنم هعيطي نموهو قلما ضءب رهاوظ

 هتوبن ىفةكرسش موه دعب ىنالهناف اعقل و سا ةعاحماتإو لاا رسأ نا قم وبدلا عرشللدب
 ْن ٠ ىنعي ءاشن نمم كلل عزتتو هباخصأو لسوهيل عةنلا ىلصا د ىنعي ءاشتن مكلللاق وتل دقو دخأ هتلاسرو

 ءاشن نة كلملاعزنتو مسوي اعهنلا لص د# ةمأىن :ءب ءاشن نءخألملا قاو5 لقد نحن رقد, دانصو لهج ىنأ

 هدونجو سلبا ىنعيءاشت نك كلملا ع زنون رذو مد[ ىن_عبءاشت نم كلملا نوت ليقو مورلاو سراف ىنعي

 نملددو)هلاسرلاو ةوبنلاب |سو هيلع هللا ىلا د# ىنعي (ءاشن نمزعتو) مدآل بق ضرالا فاوناكن يذلا

 مورلاو سرافلشوراصنالاو نب رجاهاازءت لل قو .عنعةو مالا عزنو مهنمةب زا ذخإب دوهيلاىنع (ءاشت

 لهجابأ ىنعيءاشت نم لذنو اهياعنب رهاظ فال ؟ ةرمش ءىفةكماواخ د ه.اهأوا دمت ىنعرءاشت نمزعت ليقو

 زعتليقو ةيصعملابءاشت نمل ذو ةعاطلاب ءاشت نمزعت ل قوردب موب ردب بيلق ىفاوقلأو اول نيحهبارضاو

 نم

 هنم هعزنب (ءاشت نمل طو ) كالمام(عاشت نمزءتو) كلذ نم عنم اوْرَع - مورلاو س راف كالمدم< نبأ نمتاهيهتاهيهنوقفان اودوببلا



 نبذلانولتقي و)اقح نوكي الىنلا لتقنالة دك وم لاح( قحريغب )ءايبنالا منال قب نوضار باتكلا لهأمه(نييبنلا نولّتقب وذللا

 0519 لاقءايبنالاىوس ىأ(سانلا نم) لدءلاب( طسقلإب)ةزج نولتاقي و (نو ساي

 نيمزتاماوناكمومنال باك مهيناب نكي مو جول مهيناب ليث ارسسا ىنب ءايبن ناك (سانلا نم طسقلإتن و ماي

 موو سماي و مهنوركذيف مهق دصو .م نأ نه لاجر موقيف مهول ةقيف مهموق نوركذبا وناكفةاروتلا ماكحاب
 ىورسانلا نملد_ءلإب ىنعي ط_سقلاب نو ماي نيذلا مهفاضي  مهنواتةيفر كا نعم موون وفورعءلاب

 لجرلاقةمايقلا مويابا ذعدش أس :لا ىأهلنالوسرايت لق لاق حارا نب ةديبع ىف ن عىلعثلا دنس ىوغبلا

 ريغب نييدنلا نولي و لسو«ياع ثلا ىلدةثلا لوس .رأرق مثركسنملا نع ىهنو فورعملاب سمأالجروأ ايدن لتق

 هللالوسرلاق ثني رصان نم مطاموهلوق ىلا ونت نأ لا سانلا نم طسقلابن و سعأ, نيذلا نواتقي و قد:

 1 م :!!لوأ نمايدن ناعب ر ا :لءارساو* ب تاق ةدربعابأإي )سو هياعةثلا ىلص

 رح نما عجم هواتقفر ,كنملا نع عمهوونو فورعلاب مهلتق نماو ىماف لأ ؛ارساىن دامع نمالجررشعانثاو

 ال ادام ( ماب [تاذعي 2000 ًاوهبانك ىف ةنلا مهركذ نيذلا مهف موي !١كلذ ف راهنلا

 !ذهوةمايقلا موب ميا باذعبهرمشبؤرفك ن مربد_ةتلاوءا زا ىنعم ىفهنال ناربخ هنا عمم هرشدؤهلوقىف

 خيب وت ةبآلا هذه ىفو باوذلاب نينسملا ىرمشب ماقم ماق باذءلابرافكلا راذنا ناوهوةراعتسالا ىلع لوي

 0 الا اواتق نيذلا مهفالسأ ناكن او ل-سوءيلعةثلا لس للا لوسر نمز ىفاوناكنبذلا دو رمال
 ايندلا فلم ةيالن اوه لمعلا نالاع دب و(ةرخآلاوامن دلا ىف طامعأ) تلطب ىأ(ت طمح نيذلا كئلوأ) مهلعفي

 نيذلاىلار تملأ )لجوزعدلوقف باذعلا نم «مهنو علك ىنعل( نب رصان نم مطامو) ةرخآلا ىف هيلع ىزاحالو

 اوءددوهماا نك لذو نارقلا ىنعب (هللاب انك ىلانوعدب) دووياا ف تاز :أ(باتكللا نمابيمناوتوأ

 هللا ىب_ههتلا لوسر نإ 3 تاق نار هلا لهب هللاناس اع نء|لاقهنءاوذر عاف نأ رقلا تحولا

 اضل سابع نءا نع ىورو :ءاوضر عاف ىدطاربغ ىلع مهناىراصنلاودووبلا ىلعنآرقلا- ف !سو هيلع

 هللاتؤ لج وز عهللاىل مهاعدف دوويلا نم ةعاج ىلع ساردملا تدن ل اخد مسوهياعةننا لص هلنالوسرنا

 لاقفإ دوو ناك يغار قالا حارا وز هلع كاف ايتن أ اع ل زن ثرهاوورمت نب معن

 اذه ىلءفةبآلاهذههنلا لزئاف هيلعايب اف كندي واننبب ىهفةاروتلا ىلااوماه )_سوهيلء هللا لص ةئنالوسر
 مبا ىف ناكواينزدبي + لهأ نمةًاماوالجر نأ اضيأهنعىوررةارواهللاباتكبدارملان وك لوقلا

 نوك 2 اوجرو سوه اع هللا ىلههللالوسر ىلا هه ىصأ اوعقر ةممفامهقرسشلام عجراوهركفم >حرلا

 موهماع سيلو د ايام ماعترجور عنب ىر< وفوأ ننامعنلالاقؤ 1

 ةاروتلا مكماعأ نملاتفتفصنأدقاولاقفةاروتاا مني وىنيب لسوهيلعهللا لهنا ل وسر لاقف مجرلا
 هفصو دق ل» ربج ناكوةنيدلامدقفه-ْلااوأسراف كد نكسياب روص نب هللا د.عهللاةب روع لجراولاقف
 دولا معأتن لاق منلاقاي 1 نالكلا لس وهيلعةلنا ىل_ .صدتلال وسر هللا مل_سوهياعهنلا ىلص نال

 ةناىلع ىف أاماؤ ار قف ارقاهللاقوةاروتااب مل_سوهيلعللا ىلصةللالو_سراع ف نومجزب كا ذك لاقةاروتلاب

 اهأر ةوامءدم' ىعفرو ماق ماهزواج دق هناا لوسر ,اب مالس نب هللا معلا قفا ه ءعبامأ ارقواوياعد دب عض رمجرلا

 ناواجرةنديلاامومات تءاقواينزاذ |١ :ىملار ند !نااؤودو !| ىلعو )سو هيلعهتنا لصةتلا لو

 اجرفناب ؛ دوومأاب ل وهيلعهللا ىل_صدلنال وسر م افاهئطإ أ مضت ىتدحاهب ضب رثىبحةأر تا

 نوعا ىذلامهماعىن 00 لا نماببصن اوتو أن بذلا ىلارتلأ لجوز- هللا لزئاف كالذل دوما! تدضغف

 مهني ىفقيا ىأ( مى لن اورل'فالتخا ىلع ةاروتلاوأ نآرقاا ىنمي هللا باس كى لا نوعديةاروتلا

 ليئارساوئب تاتقماللاهيلع
 نمايدأ نإاعل رأو هن ال

 ةانخاو عاس قراينلا لوأ

 الجر ريشعانث او ةثام ماو

 ل-يئارسا ىن دابع نم

 فورعلاب مهتلتقاو م اف

 اواتقفركذملا نعءمهومنو

 كلذ نمراهلارخآىفاعيج

 لقا ءانفلا تاكد (مبلأ

 نبذلا ل قهباكء ازا ىنعم

 باذعي ,هرمشبف نورفك
 مهرشبفر فك, نم ىنعم مي

 ىنعمرب- ةهنالنا نالاذهو

 قيقحتلل ىهفءاد_تالا

 داك اطوخد ناكؤو

 تيلاهئاكمناكولولوخد
 ءاذاالوخد مذتمال لعاو

 تطيح نذلا كئاوأ)

 ف) تعاضىأ(مطامعأ

 م-هلف (ةرخآلاوايندلا

 ايندلا ىف ىزالاو ةنمللا

 امو) 5 رخآلا ف باذعلاو

 افالاو ىالا سؤ ر فقول

 ىنالاف ةروكلا كك[

 اونوانيدلاىلارتم1) م اتواندلالارلأ)

 م-مناودوهلارابحأدي رب

 م ارذاو امدصأ نا 2

 ضيعتتال ندعو ةارونلا

 لاح(نوءعدب) نايبالوأ
 باك ىلا) نئرذلا نم

 نأ ارقلاوأةاروتاا ىأ (هللا
 ار. هصخسسس و سس سس سس سس ا ل ل ججا

 ْت را ا وور مح نب ميعن هللاقف م 0 ساردع لخد مالسا| هيلع هناىورىب ل محير آمكحللا بسن ١ 0 ع لود (مهيبكحيل)

 ايبافاوبلا اوماهفةاروتلا كلا : واذن نااب .طلاقايدو مناك م هارب ناالاق مهارب اهله ىلع مال سا |هيا عى جدلا لاق تنأ !نبدىأ ىلعدب زنا



 راصنلات 1في >وتلاوهو مالسالا اوكرتمهنامهفالتخاو ىراصنناودوهبلا ن ا اونوأ نيدلا فلتخاامو)

 ْننادس> الا فالتخالا كلذ ناك امىأ(مهنيباي ؛امغب 04 5-3 ,حالىذلا قو اهنا( لعلا ءلارهءاجا.دعب نءالا)هنلانبارب زعدو وهلاتلاقو

 5-5 مال كاوةالصا|هيلعد# ةوبن ىف مهفالتخاوهليقو مال_سالا ىف :ي.شالاسان قب رذ لك ابنتساواب دلا ظوظ>وةساب رالمهنمابلطو

 للا تايب 1 رفك نءد) هلوسرو هللا د عدنا لعلا ءلا ,هءاجان دعب ىبددع ص اى مهفال_ةخاوىراصالامهل | قو ضع هب سال

 !ندناىف كواداج ن اف( كوجاحناف ) 5 جنا ميس (با كِل (2178) ع رسةللان ا 9 هلئالدو هد

 دقو مهدارملاو مال_سالا
 « | ىنثدح لاف ةذ-ىلا تضم دق دجتابأ اب تاق ةنسلا تضماماف ةنس تق أو مويلا كال ذهباب ىلع تب ةكسف ةنس

 رالجوزء هلئالوقيف ةمايقلاموباوم> اصب ءاحي ل_سوء.اعهنلا ىلصهننا ل وسر لاق لاق هللا دب ع نع لئاو

 ايهاب هدر لج 8 زد |وق ٍ ١ و نم ق>ٌأ ان أوا دهع ىدنع ا ذه ىدبعل

 رووا دنع نارحنىب

 (هللىهجو تماس ل قف )

 ىتلجو ىسفن تملخأى أ

 هربغل اهيذ لعجأ له دحو هلل

 : : اهاوعدأوهدبعأ ناباكس ث

 ١ نبد ىن دنا ىن-هب ه4 عم

 ميوقلان يدلاوهو ديحوتلا
 امه_دص م ددعتابث ىذلا

 تلق حاموىد لع تيت

 قولداجت ىت> عباد ىثب

 اننيع]و م دكا اقلاع
 هللاالا دمعنال نأ حس رو

 هءاجام دعب كلذو فالتخالاورمشلا عقووءامدلا | اوقرهأ ىتح نيعبسلا كولمل اءانب أن م مهو باتكلا اوتوأ

 ربابجلا مه.اع تلا طا ف ةساب رلاو كلملل مهنيابلط ىأ ( مهني ايغب) ماكحالا نمةاروتلا ىفام نايب ىنعيرلعلا

 مأىفناك مهفالتخا اوليجنالاىنعي بادكلا اوتوأ نيذلا فاتخااموهانعمو نارحت ىراصن ىف تازن ليقو

 - ادحاو ىلاعت هللا ناب ىنسعي علا مهءاجا» .دعب نمالاةيطالا نم هيفاوعداامو مالسلا و ةالصلا هيلع ىشع

 باسحلا عب رسةنلا ناف هللا تاي اب رفك ٠ نءو)ةةلاخاوةاداعملا ىنعب ا ا ع نآو

 ,ةة ملسو هيلعهتلا ىله دمت :و.:اود نيذلاىراصنلاو دوهماا نمر فك. || ىلعرمصأ ندب دهتو ديعو هيف

 انتيمسامىلءا:لاولاق ىراصنلاودووملا نا كالذو نيدلا ىف داب كومصاخى أ( كوجاحناف )لجوزع

 .اعهننا ىلصا دمت هيدن ل جوز عهنلا ىمافهيلع نكنو مالسالا وه ني دلاو بسن ةين ارصننلاو ةيدوهيلا اهنا دحماب

 اهب هلت دقن ا ىأ (هللىهجو تماس قف) هلوقب هب نور قم مه ىذلاهنلا ىمأ ع بن هنإب ,هياعجتحين أ سو

 -هجو عضخاذافةر هاظلا ناسنالاحراوجف رشأ هنالرك ذلبهجولا صخامناو جراوج عيجو قاساو

 «د) هللا تداعب تد قو هلل ىلع تءاخأ ى أل معااهجولابدارأ ليو هحراوجرئاسهل عضخ دقف 3 ,ئث

 :ءب (نييمالا او) ىراصنلاود دوهيلا قد(بتلا اوتوأ نب ذاللقوإا 1 مان هو ىنعيي ) نعبتا

 ولا ىلا ىنمي (ًاودتهادقفاوماس ًاناف) اوءاسأ ىأ سم انعمو ماهفتسا هظفل ( متملسأأ) ب نرفلا ققق
 اققانماسأ دقاولاق باتكل اله ىلعةبآلا ذه لس وهيلعهللا لصةننالوسر أر قاماف ةرخآلا ىفةاحنلاو

 كىسعنا نودهشتا ا تا اكول ذاع او كلو رو بت عواطاا ماك سومنا نودهشن :ًادوهيلل

 اياعامناف)اوضرع ئ أ(اولون ناو) ىلع" هللالاقا دب ءىسيع نوكين أهلا ذاعماولاقفهلو هروه دبعو هللا

 :ءاط به ذف ةيآلا ف خوساملاو خسانلاءاماع فلتخاو مهتناده كولع سيلوةلاسرلا كدت ىتعي (غالبلا

 اجالا مهك رتاملأتي ون مهناميا ىلع صرح ناكمنال !سو هيلعهثلا ىلص ىننلا ةيلست اهم دارملاو ةمكحع اهمال
 فيسلا هب اب خوسنماذهو غيلبتلا ىلعراصتقالااهمدارملانالغيسلاةب ١ ابةخو دن ماهمنا ىلا ةفئاط_هذو

 وهام نإب ةجاح.مال عفد
 نيمو ن مهعم نموهيملع

 كال ىذلا نيقيلاوه

 ىلع طع( نءعبتا نمد)

 كدلساىاتشسإ قءاتا

 نوكينأ زوو لدافا
 نوكيف عم ىف مب واولا

 قى ىنعبتا نوو هءعمال و عفم

 بوقعو له _س نيالا

 0 . 8 5 97 2 لصولا ىفوربعوب أ ق فاو

 رفك ند ل رز اوقف نمؤب نءونمؤي نمل ىتع ( هحا د) طخ تاق ند ريعف دان انو 5 .ذلانا -و :ءدل ِ دا 0-2 د اعىلاعتهنا عل دايعأاب ريصت هلأ 5 3

 هللا 1-5 النيذلاو(نييمالاو) ىراصنلاو دوهيلا ن ا اونتوأ نيذلل لقو) ىجرلاو ىشعالاو

 رغك ىلعدعي مت مأ تسأل هفمالسالا لوص> ىضتقيا.تانيبلا نم م8 انأدقنا ىن هيفوكنيتزمه ( متءاسأأ) برعلا كرعشم نم مط

 1 0 0 انفارتك ١ ماس ا 00

 تاب 0 زاجيف (دابعلاب 0
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 ةرفغملااهاعفب اوباط ممتالارافغتساةالصا|تيمساميالوقلا اذه ىلعف ةعاج ىحبصا|ةالص نولي نبذلا

 لام دق مأشلاراحأ نه نإ ربح نا ةيالاهذه لوزن ببس لق( وهالاهلاالدنأ نادهش) لجوزءهلوق ُُه /

 هللا ىلص ىلا ةذب كمةهقصا 4: كلل 24 سالمه لا دملااريصب ا اماذ لسو هيلع هللا ىلص ىنتلا
 7 . 1 5 8 م : )م . 1

 لاق د#© تن اهلالاقف ةفصاهافرعلسو هيلع للا ىلص ىذلا ىلعالخ داماف نامزلارخا ىف ج رع ىذلا لسوهيلع

 (ة<ئاللاو وهالاهلاالإهنإ ىأ (هنأ) لاقوأ كح ىأ (تنادهش )

 انربخافالاق ىنالأس | لاق كاذق دصو كب انماهبانتربخ أت ذ أن اف ئت نع كالأنانافالاق معن لاق دجأ تنوالاق منا

 ىراصن ىف تاز ةبآلا هذه نا ليقو ناربحلا |سأف ةبآل هذه هللا لزناف لجوز للا باتكىف ةداهش مظعأ نع
 | راهظاو نييبتةداهشاا ىنممنالر وظأو هللا نيد ىنعي هللا دهثىلاءتهلوقف مالسلا هياعىسعىفاوءداامف نارك

 لدوتلا نك أل لئالدلا ناب كالذووهالا هلاال هنأ هللا لعأ هانعم ليقو ىضقو هللا كح هللا دهش ىنعم ليقو

 هتاع دة م.هبئارغوهناعو:دمسئانع نم نيب ا؟هدي> ون ةفرءمىلاهدايعد هر ىلاعتوهف ةينادحولا فر عملا

 ريسملا ىللدن مدقلاراث اوريعبلا ىلع لدن ةرعبلا ن|لاقف عناصلا دوجو ىلع ليل دلاامب ار عالا ضع لمس

 قاخ سارع نب !نافريبملا عئاصلا دوج و ىلع نالدبامأ ةفاثكلاه ذوب ىلفس زكى هوةفاطالا ٠ ذوب ىول ع لكيهف

 دهشفةن_س فال آ ةعب راب حاورالا لبق قازرالا او ة:س فال 1 ةعب رابداسجالا لبق حاورالا ىلاعت هللأ

 هنأةللا دهش ىلا عت لاقف رحالوربالو ضرأاالو ءامس نكسنلو ناك ني- قاما قا> نأ ل بقهسفنب هسفنل

 ةكتالملاةداهش ىنعمو مالعالاورامخالا ىلاءتهنلاةداهش ىنعف ةكئالملادهشو ىأ (ةكسنالملا 9 وهالاهلاال

 نسح ةداهش ىمس نب ىمالا نبذه ن.د_اولكناك انووهالاهلاالهنا,فارتءالاورارقالا نينمّؤنلاو

 مهىلقف معلا! ىلوأىفا وفاتخاووهالاهلاالدنإب م.لاواوأدهش .هىأ( ملعلا اولوأ او) امهماعةداهشلا ظفل قالطا

 ملسو هيا عهللا لص هللا لوسر باصص أ ءاساع مه لب قو ىلاعت هئلإب قاخلا ملعأ مهنالمالسلا موياع ءايبنالا

 مهليقوهباصصأو مالسنب|ةللادبع لثمباتكلا لهأ ىن .ؤمءاما د مهليقوراصنالاو نب رجاهملا نم
 م اقىلاعتدنادانعمو حدملاوأ عطفلا وألا ىلعبص: لد_ءلابىأ ( طسقلإباماق) نينمؤملا عيجءاماع

 هنا ىأ نالف ق<ماق نال_ةوهبايسال دهعتموهلرب دم هنأ ىن_ي نال ذ صايم“ اق نالف لاق, مهقلخربب دش

 ناليقو ديك اتالدررك امنا( وهالإهلاال) مطامعإب .طزاجو مهقا ازرابمث قو هقلخ سمأر ب دمهثلاف هلزاحم

 ةماك-!!هذهناب مالعالااهراركس:ةدئاف ليقووهالاهلاالاولوق ىأ مياعتمسرىئاثلاو د. -ونو ف صو لوالا

 لغتش ادقفاهم لغتشا نم هنافاهلاُعتْسالاواهرب ركست ىلع دامعال ث> < يففه-فرشأو مالكلا مظعأ

 هللا د: عنيدلانا) هلاعف أ عيج ىف ىنعي (ميكحلا) رهقيالىذلا بلاغا ىأ (زيرزعلا) تادايعلا ل ضفاب

 ىلع در« -يفواني د مالسالا < تيضروىلاءتلاق اكمالسالاوه نيا د:ءىكرالا نيدلان اىنعي (مالسالا

 نم لضف أ نب دالهنا ىراصالا تءداوةيدوويلا نم لضف نيدالهنادووما!تءداا كالذو ىراصنلاو دوهلا

 نادرة كلا ردو م 1! مديناعسادا تارك أ نأ ءادرةزمطارعتفب ندلانأكئرقو مال_سالاهنلا دنعندلا نا لاقف ثالذ ,_-ماعةللادر ةينارصنلا
 نبدتاكلاقيءازولا غلاف نيدلا لص أو مالسالا هللا دنع نب دل: نأ ده.شووهالاهلاال هنأ هللا ده. ىنعملاو والا

 هللا دبعتأم عيل مسا نيدلا جاجزلالاق ةعب رشلاوةعاطالدايقنالاءانعموة .٠ رثلاوةلمال مسار اص مث نادم

 تنكف شمالا ن هابي رقتازنفةراجحن ىف ةفوكلات تأ لاق ناطقلا بلاغ نعولعثلا دنس ىوغبلاىورو

 هللادهشةبآلا هذ-م رفدح متي لالا نم ماقةرصبلا ىلاردحنأ نت درأةل ل تاذناك اماف هيلا فلتخأ
 دهشاع دهشأانأو شمعالا لاق مكس لازب زعااوهالاهلاال طسقااباماق لعلا اولوأ وةك الا او وهالاهلا الهنأأ

 عمس تاقارا ىماطاق مال_سالاهننا دنع نيدلا ناةعيدو هللا دن عىل ىهوةداهشا هذ ههللا عدوةساو هيهللا

 ىلا مف كن د االهلناو لاقاهمف كخلب ا فاهددرت كتتعمس ىناهل تاق مثه_ةءدوو هعم عبدا !تيلصف اسشاهف

 اووأو) هتردؤ مظع نماوناعاع
 ءاماعلاو ءايدنالا ىأ (رعلا

 لدءالامق.(طسقلإب اماق)

 قازرالا ن.“ مسقب اف

 بقاعيو بيلو لاجالاو
 نم هدامع هب صم: امو

 ضعبل مه عب فاض

 ايف ةيوستلا ىلع لمعااو
 لاح هنا ىلع هباصتن أو مهني

 ىلاعت هلل مسا 2 7

 هدارف ازاجامتاووهنموأ

 نيفوطعملا نود لاا بصن»

 ورعودبز ءاج تاقولو هياع
 سايلالا مدعازج ل ايكار

 دب ز ىنءاج تاقول ك.ناف

 هزيعل زاجايك ارد_نهو

 حدملا ىلءوأةروك ذلإب

 ( وهالا هللال) رركر

 (ميكح لا زيزعلا) ديك أتلا
 ىأ فانئتسالا ىلع عفر

 فدصوب ساو زب زعااود

 ال ىذل از زعلاهنا ىبسسعي

 دنع نيدلانا) قحلا نع

 ةفن أتسمةلج (مالسالاهللا

 نملديلا لعنبدلا نأ
 دهش ىأوهالاهلاالهنأ هلوق

 هللاد_فتع ندلا نأهنلا

 مالسلا هيلع لاق مالسالا

 همانم دنءعقبآلا ارق نم
 نيءبساهئمىلاعتهللا قا

 هلنورغغتسس قاخ فلآ
 لاق ن-مو ةمايقلا موب ىلا

 دهشانع تدهش ان أو اه لهي

 هدههللا عدوت_ساودب هللا

 هللا _:عىلىهوةداه_كلا

 ةنملا ىديعاواخد أ دهعلاب فو نم ق>ًانأوا دهعى دنع ىدبعل نا ةمايقلا موب ىلاعتهنلا لوقي ةعبدو



 لاَقف اين دلا ىف .ه دعزم محَر 1

 ةلالده_ف فا جيو

 نمرب_خوهام نايب ىلع
 نئذال وأدتبم تانؤ كلذ

 نم ئر#) هربخ اوقثا

 ةفاض ( راهمالا ا غ

 قلعتي نأ زوخحن و تان+

 نيقتملاص :خاوريع ماللا

 هب نوعفتنملا مه منال

 وه ىل--ءتانج عفترب و

 نهةءارقهر.هنتو تادمح

 لديلاىلعرلانتانجأرق

 اهيفنيدلاخ) ربسخ نه

 ناوذروةرهام جاوزأو
 هللاو) ننااضر ىأ (هنلا نم
 مطاسعإملاع (دابعااب ريدي

 ربصب وأ اهياع مهب زاجيف
 مطاوحابو او_ةئا نيذلاب

 تانجلا مهد_ءأ اذلف

 بص (نواوق. نبذلا)
 رجوأ 0 و حدملا ىلع

 دانعلاوأناقتملل ,ةّق ص

 ةباجا (انمآ اننا انبر)
 انلر_ةغاف) كتوعدل

 ك د_عولازاحتا (انيونذ

 ( رانا بان_ انقو)
 ىلع(نيرباصلا) كالذضفب

 وهو بئاصااو تاعاطلا
 حدا ىلد بص

 رابخإالوق (نيقداصلاو)
 لمعلا ماك-ابالعفو قا
 مزعلا ءاضماب ةبنو

 وأ نيعادلا (نيتناقلاو)
 (نيقفنملاو) نيعيطملا
 نب رفغت-!او) نيقدصتملا

 وأنيلحملا ( راحسالاب

 كيدأا نكيال ىنايهنب ال نامقل لاق ةوا +! تقوهنالوءاعدلا ةباجا تقوهنالر احءسالا صخو ةر ,فغللاني_لاط

 حددملابةلقتسم ف لكنإب راع اللواهنمةدحاو لكى مطاكىلعةلالدلإ تافصلا نيب ةطسوتملاواولاو مئانتنأ اورادءسالاب ىداش كنم سيك أ ١

 تانجم-«ب ردنع اوفنانيذال)مدقتىدلانء(كلذ نمريخكشنئالف)  (؟55)
 ناك ايندلاهلناهأن 1 نمناىلاةراش!ه يؤ ل يقوةرخآلا ف بيغرتلاو ايندلا ىف د.هزت!ىلاةراشاهمف مجرملا |

 لق) لجوزع لوقف ىوصقلاةداعسلااهمالةرشالا ىف هج ااصة. هن 3 قا تدل نأ 3 لع بجاو اولا ا

 نم :مرب) ؟ربخأ ىأ كل (مشبفا ىسايءعنءالاق (اومقتانيذلل) ام :دلا عاتم ن هرك ذىذلا ىنعي(ك-

 5 هىفل_خدب وءاماعلالاقةرخآلاىلإ مهقوشإ و ءمهفر عن نادار 1 ١ 0 ةان اهلادب ردع هناور |

 ناوايندلاىف لك اهمريخهدنعامنار د ؟ىلاعت هني ن اةانعت (مه«ر رم :ع) 0 ثلا قنا نس هلك باطخلا |

 نس و 000 نوم عام كل 00 و ناك ١

 قفهلطكري_كلاو كي دعسواني ر 15 ا اهأ 0 0 0 ا

 كيطعأالأ لويف كفاخ نمادحأ طلال أدقو ىخضرئالا: امو نواومد ف محيضر ,لد لوقيف كرد دنا

 ادب هدعب ؟يلع طخس الفى اوذركك لح لوقيف كاذ ن لضفأ ْئَث :ىأونولوةيف كلذ نه لضفأ

 ناىن..ءي (دابعلاب ريصب هللاو ) ه-رفل مظع اوهرورمسا من اكهنعىىذر دق ىلا «تهنلا نا اعاذا درعلا نا ليقو

 ا ا ا 0

 نب رباصلا) لجوزعهلوق ( ران ا!|با ذع' :ةوالانع ءزواعو انياعرتسا ىأ(مان 0 ارفغاف) 0 |

 ىلعنب رباصلا ليقو ساما! ن اولا ا رعااج !١ فو تايهملاو تامر لا نعو تامجاولاع ادا ىلع قع ا

 مه.واقو مهتسل أت ءاقتساو هناين تقددص موق مج دانق لاقو ما ىفىنعي (نيقداصا او) مهباصأ مو مند
 ىققدص!اوبذكل1ةبناحوهفلوقلاقددامافة.:لاولاعفالاولوقلا فن وك قدصااو ةينالعااورمسلا ىف

 ىنعي ( نيتتاقلاو ) هغلبي ىت- لعفلا ىلع مزءلاة يذلا ىف قدصا' و هما |لبقه:عفارصنالامدعوهلعفلا ىف

 ىمطاومأ ىنعي (نيقفنملاو) اهياعةبظاولاوةعاطلا ماود نعةرابعوهو نولصا ا هل _يقوهلل نيعيطملا
 عيج ىفةقفنلا او ةاك زلاوهجر ةاصوهب 00 ىلع لجرلاة 3: هيف لخدب و ىلاعت هللا ةعاط

 ليقور حفلا عواط ىلا ليالا ةماظ دعب تقولا اوهوردسلاب نيادملا ىنعي ( راح سالاب نب رفغتسم لاو ( تاب رقلا

 لاق مهليا ىف مهاد اذه ناكفرافغتسالاوءاعدلا فاو ذخ ار حسا !|تقو ناك اذا ىت- لل للا, نواصي ا

 وعد ورغغتسإ دعق عن تاقاذاف: الصلا دواعيفاللوقافانرحسأ عفانايلوةيمثليالا ىح رم نبا ناك عفان ا

 00 للطنو 0 00 0 :نأترب 0 0 0

 حا دي اوما ىذا لا ؟كالملان از هلرفغاف

 نهثي دخلا اذ_هحبصلاار جفن ىت>هلرفغي فر فغت سم ن٠ لهدل راك ف عاد نمله ىطعيف لثاس

 هرعءاظ ىلع هؤارجاو هب ناميالا فاسلا به ذنافور عم نابهذ ءهلاثم ىو هيفءاماعالو تام أ

 ركشام | ىلاطلليا ناجاسوب لاق تاغصا| ثيداح أ لوأتت نمبه ذموه ىناثلا بهذا او هنع ةيفيكلا قنو
 قوف نملاقتناو لفسأ ىلا ىلع نمل ددؤه ىذلا لوزنا| ن:هدهاشإ ام ىلعرومالا سقي نم ثيدحلااذه

 هيف ة#وتمريغىناعملاهذهناف ماسجال|تافص هيلع ىلوتسنال نملوزئاماف ماسجالاةفص | دهو تحن ىلا

 هجوتال ءاشياملعفي مط هن هيرفغمو مهءاعدهتباحتساو .يياعهفطعوهدايعب هتفأرو هنر دق نعربخ وهامناو

 0 ل ردا ميلا وعرف 00 21 ا عك هاقم لع

 راحسالاب نورفغت ب مهنا مهلجوو مهفو+ ةدشل كالذ عم مهنا نيب مث ف صواميءالؤه ىلاعتهثنا فصو راخسالاب

 | مهليقو كشا ارف ىلعمئان تنأ وراحسالا,ت وصي هناف كيدلا نمزعأ نك_:الىنبايهنباللاق نامقا نا ىورو

 نرذلا

 ظ
 ظ



 ا

 ىامكل قلذ ىذلا وه ىلا ءت هللا لاق ط نيب زتدبعالا مابا اودديبعلاهحايأو اين دلاذ الم عيج قلخ ىلا عت

 امل هجاناىلاءتهللالاقو قزرلا نمتارطااوهدامعاج جرخأىتااهللا لي زمرح نملقىلاءتلاقو اعيج ضرالا

 وه نب رزااناىلع لدي كلذ لكس اريطالال هلاك ةزرامما اوكو ىلام:لاقواطةذب زضرالا ىلعام

 ناطرااوه نب زملا نس |لاقو لعافلا هب مسن ىلع ىازلا مع هب نب زدهاجةءار ةكلذد , ٌورامموىلاةئهلا

 هللان الواطاوزد دابع لعأ نابءاي شالا هذه ىف دهز ىلاءتهنلانا كالذىلع لدن و ةلزتعملا نم ةفئاط ل وةوهو

 رك ذ ىلام:هللانالو ناطيثااوه كالذل نب زملاوةه .رملاتاوهشلا هيف ل ديف تاوهشلا بح قلط ا ىلا هت

 نءلدةنو تالا ندعم دنعةللاو ىلاهتهلوقوهو ةبالارخ هيلع لدن داين دلل للا نضر ماا

 هلنب زاا ناك احا.ناكام لكو ناطيشااوههل نب زملا ناك امارح ناك املكناهلزتعملا نم ىئابلا ىلعفأ

 امنا (ءاسنلا نه) هش“ ثااىلا سفنلاناقوت :وهشاا نالت ايهتشملاىنعي (تاوهشا!بح) ىلاغت

 ناتتفالا ىلا بر قأو ناطيشلا لئابح ٌنبءالو تأ نهم سانئتسالاورثك أ نهمذاذتلالا نال ءاسنلا رك نب أدب

 هنالرهاظ هب>هجووىثثالابح نمرثك أرك ذلاداولاب نال رك ذلا,نيئبلا صخاستا (َنينبلاو)

 ةغلابةمكحل دالولاو ةجوزلا ب> نان الا ب3 ىف ىل اه: هللا ل_هجد- ةوهماقم موق وهدضعي وهب رثكش

 ماكحالان ءاراطنق ىمسوراظنق ع < (غةر طقم اريطانقلاو) كلذ ل صح املةبحن كلتالولودلاوتلا ءاقب ى هر

 ل قاطلاةمك-4|ةرطنقلاه: ذا .رطنقلاة.دقعلاو

 اةثامو فل ًاراطنقلا نا لبج نب ذاعم نع ىورفهد> ىفاوفلتخامثدو د هنا امهد> انياوق ىلع دود

 لاقدب و؟كد_>أةيدراني دفا رأ م هردفاًارمثعانثا هنأ هنعولاةثماتئاموفلأ سابع نبالاقو ةيقوأ
 مالسالا ءاجدقاو مه ردةب امولاهقثمةئامو ل-طرةئامو نمةن امو فل ةئاموهرببج نب ديعسلاقو نسحلا

 افلأنوعبسدها<لاقافلأنونامثوهةداتقو بيسملا نب دي«_-لاقواورطنق دق لجرةئامةك6 وءاج مون

 راطنقلاسنأ نباعيب رلاقودو دحمب سدلر اطنقلا نا ىناثلالوقااولاقثم فال ؟ ةعب رأوه ىدسلالاقو

 وهودكال نزوراطنقلان |برعلان ء يح هنا ةديبع ىلأ نعىورو ضعب ىلعه-طعب ربث تكتلالاملا

 راطنقلاةرصنوبألاقولام نم ض رالاو اهسلا نيبامراطنقلا الا لاقوهري_غو ىربطلارب رجنإ رابتخا

 ىًّاةرطنقملاةرطئقلا روبعباههش:ةايطاروبعهيفاملالا نمراطنقلالاقوة-طفوابهذروت كلسمءلم

 ةع- فو ةتس نوكت نأ ل متحيف ةفعاضملاةرطنقملاو ةئالثهِإقأو عجربطانةلا نال ةفعاضملا ل يقو ةعومج ا
 امهتاللاومالا فانصأ راس نيب نءامهمأد بانا (ةضفلاو بهذلا ن٠ ) ةشوقنملاةكوكسملاةرظنقملا ليقو
 ليقوةب وبحىهولاك ةفد ىهوهدب ربامىلعرداق كالامامط كلام لا نال نيب وبحاناك امناو ءايشالا مق

 دحاوال عج لي خلا( ةموسملا ليخاو) قرفتت ىأضفنتاهمالةضفلاو ىتبيالو بهذي هنالابهذ ب بهذلا ىمس

 ددوالا دح ًاامكربال ليم !نالليق واهتشمىفناطايتخالال.> سارفالا تءمس طهرلاو مم .وقلاك هظفل نمدل

 تمس لاقي ةيعارلا اهنالوالالوقلالاوقأ ةئالث ىلعةموسملا ىنعمىفاوفلتخاوارحع ىنعإةايخم هسفن ىف

 ىهو ةمسلا نم اهنا ىناثلا لوقلاواهن_سحداز تعراذا اهنادوصقملاو ىعرملااهناسرأ اذااهتءوسو ةبادلا

 ليا ىف نوكس:ىتاا ليجحتلاوةرغلا ىه ليقف ةءالعلا كلت ىفاوفلتخالوقلا اذ_مبنولئاقلامث ةمالعلا

 اهن_سحاهع وستو ناس ةرمضملااهنا تلاثلالوقلاو كلاب ةماعملا ىهىلهقو قلبلا ليحخلا ىهلبيقو

 0 :افةصاخلب اللالا مناهتمد_حاولا سنجء||لاقنالو منغااورقبلاو لبالا ىهورعن عج (ماءنالاد)

 ىنلاىأ (ايندلاةايملاعاتم) فانصالاهذه نمرك ذىذلا كلذ ىنعي (كلذ) عرزلاىنعي (ثرحلاو)
 ىأ(ت" املا نسج هدنعهللاو) ىنفي عاتم اين دلاة ايلا نا ىلا ريشي ةيذافةلئ از ىهو اين دلا ةايحلا ىفهن عمتي

 (تاوهشلابح )ناطيشلا

 ىلا سفنلا ناقوت ةوهشلا

 ىنلا نايغالا لعج ءونثا
 هكا تا

 هنأك ةاهمشم اهنو ىف

 اهي (هشينخ دار 1

 ةلذرتسمةوهشلاذاتاوهش

 نءمومذمءاهكلا َكْيَع

 ه_سفن ىلع« هاش اهعبتا

 (ءاسنلا ن 9 ةنميهنلاب

 اهيف ةل---خاد ءامالاو

 دقو نبا عج (نينبلاو)

 ىلع عضوملا اذهريغىف عقب
 انهو تانالاوروك ذلا
 م-ةروكذنلا هيدي رأ

 عابطلا ىف نوهةللا

 عافد_-ا نود_عملاو

 راطنق عج (ربطانقلاو)

 ءلملءةريثكلا الا اوهو

 قاد فلا ةئامو ارو كسب

 ةكع و مال_سالاءاجدقاو

 اورطنق دف ل_جرفةثام
 وأ ةدضنملا (ةرطنقملا)
 ىهذلا نم) ةيوقدلا

 ةعرسلابهذ ىمس (ةضفلا و

 اهنالةضفو قافنالابهباهذ
 ضفلاو قافنالاب قرفتت

 (ليخلاو) قيرفتلا
 قاطايتخال انمتيمس

 ةماعملا (ةموسملا) اهيشم

 ةمالعلا ىهو ةموسلا نه

 ةبادلاماسأ نم ةيعرملاوأ

 ىه (ماعنالاو) اهءوسو
 ةيياعلا جاوزالا

 (كلذ) عرزلا (ثرحل و١

 ةايحلا عاتم) ر موك دملا

 ايندلا ىفاهم عمتي (ايندلا

 (ب الا نسح هدنعةئلاو)



 نونمؤملامه و (هللا ليبس ىف لاقت ةئف)

 نيفلأ نيكرمث ا اددع ىلثم

 نيءاسملا ددع قش

 مهتاق عم معايا هللا مها ارأ

 اونبجي و مهوبا هيل مهفاعضأ

 ىأ عفان مهنور مطاتق نع
 شي رف قرشماب نورت
 متئف ىل هم نيماسملا

 مهسفنأ ىلثموأ ةرفاكلا

 قلاقاماذه ضفان الو

 الوأ اوللق مهنال مهنيعأىف

 اؤرتجا ىت> م--هنيعاف

 اوعمتجا اماف مهيلع

 اوبلغىت-مهنيعآفاو 0

 ريثكتلاو ليلقتلاناك-ذ

 هربظنونيتفلتخم نيتلاحىف

 فالتخا ىلع]ومحا نم

 لد الاد مونت لاوخالا
 ناحالو سناه-ذ نع

 نولوئسم مما مهوفقو

 ىفغلبأ م-منيعأ ىف ىرخأ

 ةبالا راهظاو ةردقلا

 لاحلاىلع بدن مهيلثمو

 ليلدب نيعلاةيؤر نمدناك
 2 (نيعلاىأر)4 وق
 ةفودكم ةرعاظ ةيؤر

 دي ويةللاو) اهيف سبلال
 داك (ءاشي ندم هرصش

 ىرهريثكش ردب لهأ
 (كلذىفنا) ودعلا نيعأ

 (ةربعل) ليلقلا ريثكت ف

 ( راصبالا ىلوال) ةظعل

 (سانلل نيز)رئاصبلا ىوذل
 روهجلادنعةلاوه نيزملا
 كات 2110 لدحلا ٠-12 ,كاكلا كعامل ن1 تبيح

 ظ

 تناك دق ل قي لوةبآ م ناكدق لاق تلق نافرب رجنباهلاقدوويا باطخوهل.ةو سابع نب !لوق ىلع

 نيماسملانوكرشملاىرب (مهياثم مهنوربةرفاك ) ىرتأةثفو'( ىرخأد) 2 (:9؟1)

 :ناكدقهانءف نايبلاىلا ىن-للادرهنال يقو هربك ذيزو< قيقح تنمي سلام لك تاقةئنؤ.ةبآلانال
 اولا مدالاو ل عقلا نإب ة علا تل تلاحهنالرك ذاءاءا فلا لاقو ظفألا كرتو ىنعملاىلابهذفنايب 5 ١

 لوقأامقدص ىلءةلالدوةربع ىأ أتيآ مل ناكدقةبآلا تعمر ههجواذهف اذ_ه٠ نم ءاجام لكو لعقلا# نفذ

 ىنعباتقتلا عجر ىأ ض عب ىلاء يب مه-تعب نالبر لاء ىفاهلصأو نيتقر ,ة ىأنيتثف ىف نوبلغتس كنا

 | ١ رو هانم اواسو يلع لبا تسهل لور هوما ةعاطق أ (هنلالي هس ىف ل :اقتةُيف) ردب موب

 ناكوراضنالا نمالجر نونالثوةت_سوناثامو نب رجاهملا نمالجر نوعبسو ةعبسالجررسشءةثالثو
 اريعب نوعب_س م-ويف ناكوةدابع نب دع سراصنالاةيار بحاصو بلاط ىنأ نب ىلعنب جاهلا ةيار بحاص
 ىرخأ ةقرفو ىأ(ةرفاكىرأو) ى اعتهلوق دوف ويسةيئامتو عردأةتس حالسلا نم مهعمناكو ناسرفو

 لّطسمشد معن ةعبد رنة بتعمهسأ ارناكوةلتاقملا نمالجر نيسجسو ةئاعستاوناكوةكءوكر ثم مهو ةرفاك

 ىلاعت هلوقو | ا يسلق ها لوشن كوش دو مالو اردب ةمقؤ تناكو قرف ةلام مهيق ناكو

 دوهماا نمةعاج نأ كلذودوبمل ارم ثعماب نيما ىلا عض ةكم له نورت ىنعي ءاد لان ئرق 5 ( مهيلثم ممدري)

 ددع ىلئ,نيكرشاا اوأرفؤرصنلا ناوةرئادلا ن وكس: نم ىلعاورظنيلر دب لائق اورذح د قاوناك

 لعك ءايلاةءارقدجو ىفاوفاتخ اوءايلاب منو ريةئرقوةزجتم كلذناكف نيماسمللرصنلا اوأرو نيهسملا

 لاق فيك تاقناذ مهاكمهيلثم نيكرسشملا نوماسملاى ريامهدح أ نالي وأتهلم نيماسمللةب ْؤ رلاههضعب

 ونعي مهردلا اذه ىلثمىلا جاتحمان|مهردد ددعو لجرلا لوق لل ثم! ذه تاق مطاشمأةن الئاوناك اما اومهيلثم

 نيكرسملاددع نم نيماسمال ارهظأ ىلاعت هللا نوكن أودورْخآ هجوو مهاردةنال*ن ا

 نبا لاق حصالاوهىناثلا لب ثا دعت م واق ن.فوخلاةلازال مهنوباغي مهنا نونمؤملا لعي ىذلار دقلا

 أوف نيب و 00 نيب عما فيك تلق نافموملثم م هور ىت- نيماسملا نيعأ ىف ناكرشملا

 نوما ىلا اورثكتسا نيكرمدملا نا لايف يكو مهئيعأ ف كللةي والياق مكنيعأيف متيقتلاذامهو كر يذاو
 ريلقتلان تلق ىرخألا امها دح الالقة_ساىاب واس: نيتئفلا ناو نيكرمشملا اورثكستسا نيماسملاوأ

 نادي دنع نيكرسش اددعاوأر مهناف نوما سملا مه ةيئارلا ةئفلا نا ل ناف نيتفنا نيتلاح ىناناكر يثكستلاو

 كذب مطاتق ىلعاورب_دف ,ماءائرتجا ىتح نيماسملا نيع أ ىف ناكرس ملاةّللا للق مثهيلع مهام ىلع لالا

 0 زيمهاش ًاراف هان رظن مانيلع نوفءضي مهائبأر ةناكرمشملا لا انر ظاد وع_بم نبا لاق دسلا

 هارألاق نيعيس هارت ىنج :->ىلالجرل تاق ىتحاتفيعأ فاوالق دقا لقد: ءىرخأةياور قو ادحاو 1

 نامهضعب لوق ىلع نوكرسشملام هةيئارلاهئفلا ناانلق ناوافل أل اق متتك 8 اناقفالجر ىهنءانرساف لاق ةئام

 ف نيكرمشملا نع أف نيماملا هللا لاقتف موما.ثم نما للا نوكرمثملا ىأر ع. نيكس 1 ىل ةعجارةب ؤرلا

 ونبحيانيكرشملا ني ءأىف نيماسملاارثك لات! فاو ذا امافاوفرصن:الو مهمل ءاؤرتجيا لاقل! لوأ

 ان املئانك اولق تنك ؟نيماسمالاولاقردب موباور سأل نيكرسثملا نأى 7 0 نوكيف

 ,ثكَشلا ف لاوحًار دب ةعقو ىف ناكفانيلعن نوفا اراك احن

 4 (دي ؤيهللاو) نيعلاىأز ىف ىأ( نيعلاىأر) ىل اعز هل 00 ليلقتلاو

 بال ىأ (ةربعل) مهيلثم شدجلا ب قرليقوةرصنلا نءرك ذ ىذلا ىنعي ( كلذ فن اءاشي نمهرصنب ) ىوقي
 .هدارمىلا مهلصو فهن وربعي قي رطهناكروبعلا نماهلص أو لعل ىلا ةيدؤملا نيقيلا ىلا ةاصوملاةلالدلاةربعااو

 وق © رئاصيلاولوقعلاى وذل( راصبالا ىلوال) معلا لزم ىلا لهجلاةلزغم نم اهنمربعي ىلا ىه ةريعاا لمقو

 1| ىنءياولاقالجررمش ع ةثالدو

 دنا نالودارعلا لاعفأ عيل قاخ ىلاعتهنال ىلاعتهللاو »نب زملاة:لالهأ لاق (سانالنيز) لجوزع

 01 1 خا ا 0 0



 دعوملا (داعيملا فاعالمثلانا) ةعوقراف كشال 4ث رال) موبءازلوأ موب باسحل ,هعمج ىأ (مويلسانلاعماج كناانب ر)ىهو

 نب رفاك-ا او نيما ملا دعوام فاح ال ىأ هلئاس 61 ب.الداوحلان ا كالوق ؟داعيملا اخ ىنانتةيطالا نا ىنعملاو

 كر ا
 هللالوسرب (اورفكن يذلا

 مف دنوأ عفنت (ىنغت ذل

 مه دالوأالو ,طاومأ مهنع)

 رمق
 مهكئاوأو)ءايشالا نم

 اهبطح (راثلا دو-قو

 ءردق لادا (

 بأدلا (مهلبق نم نيدلاو

 اذالمءلا ىف يأدردصم

 مويلىأ (هيفبي رالمويل سانلا عماج كناانب ر) لجوزعهوق و معألا تابوت

 فاعالمشانا )ةمايقأاموب وهو نئاكهناهيف كشالىأهيف بي رالم .وب فى ىف ىندعماللا ل يقو ءاضقلا

 غب زلا نع مهب واق فرصي نى لاعتهنلا ن.ءاوباطمهنأ كلذو لءلا ف نيخسارلاءاعد ةيققب نم اذه (داعيملا

 سانلا عماج كنا انب رمطوقب كلذاوعبت مهنا مثايندلاو نيدلالاصم نم كال ذو ةجحرل او ةبا دطإب مهم ناو

 هلوق م كمع تسباذوءلا 5 نم جانوهف جرلاوةيا دطابهي ءاعتفنم نا .وكالاهوهفهبلق تعوأ نُ داعيملا

 نا) ريختلاو ةظي رق مه ساب هع نبالاق :سردعس اوسكار دا نا)لجوزع

 ىنعع نم م ليقوأ. ثهنلا باذع ن٠ ىأ (ًايشهتلا نم مهدالوأال» مطاومأ ممتع مف دن ع ناو عفنت ن |ىأ شى

 نوعر هلآ لعفك سايعن ,١لاق (نوعرفل آب دكران !ادوقوم همكم ءاوأو) ًايشهنلادنعىأ دنع

 قرافكلا ءالؤهةد اعنا ىنعلاهنوعر ؤل 1 ةدا ا ل 1 ليقورفكلا ف مهعيذصو

 اهم موتعاجا- ١ ىنعي (انناي[ب ايدك )مهريغود وةوداعلثمةيضاملا مالا رافكىنعي (مهلبق نم نيذلاو)

 امعض 4 عطضوفهيف حدك

 هناش نم نان الا هياع

 عوف رس فاعلا 0 ةبآلا ىنعم ىف ليقو(باقعلادب دش ناو ) موبي ذك :ببسب هللا ,هبقاعف ىأ ( مهم ونذي نبا مهذخاف) لسرلا

 0 00 0 رافكو :نوعر هلآ الثمدب وقعلاو ةمدلا لولد دع مهدالوأالرمطاو أم نع ىنغت نأ اورفك ندلانا

 ولأ بي دكت ىف ةر 4
 نويلع اور كك نيذللرق) لجوز ءهلوق 3 مهدالوأالو مطاوم ام هنع نت لف هان ذخاف ةيلادخا معالا

 نورشحون ,ويلغيس مهنا دمتي موهغلب هانعف تحن ةط وقنا اءايلابأرق نفامهيفءايلاوءاتاابكىرق (نورشحنو

 كرش ماورفك نيذلابدارأل يق ( متهج ىلا ) نورسشحتو نوبلغتس مط لقءانعف قوف ةطوقنملاءاتلابأ رق نمو
 ةيالاد4 هتازئاماق مد هج ىل ةرخالا فنورمش<وردب موب نويلخةس ةكمرافك-ل لق ىن-ءملاو شبر رق

 ةعاج عج نارفسإب أن الي قو مههج ىلا عرس احو عجب اغهنلا نار دد موي ل_سو هياعهننا ىلص ىبنلام طلاق

 ناسايع نءالاقو دوهملا فتلزن ةنالاهذه نال يقوةبآلاهذ- هىلاءت هللا لزن اقر دب :_ءعقو دعب هموق نه

 لآ نم 0 006

 توا علو وعر

 ىنخت نا ىأ ىنغت نلب لحلا
 كئلوأ نع نغت ملام لم مهنع

 ناك ثيحزمهالد ا

 (انتاب ايدك )و رمعوبأ

 باوجهنا ىلعممب لعف
 م-طاح 0 ردقم لاش

 ىآالح نوكنازو<و

 هللامهذةاف) اوبذكدق

 هب مشب ىذلاىنلاةللاواذ- هردب موب نيد كرم :1!لسشوهيلعمت ل صاج! لوصر رع لازال ل

 د مون ناك اماف ىرخ أ ةءةورظنن :ىتحاولو كت ال ضعبا .يضعب لاق مهعابتا اودارأو ةبارهلدرتال ىسوم |[

 نيب و مهنبب ناكواوءاسي لفءاقشلا م -عياع باغواو هش . ل سو هيا عةنلا ىل_ههللالوسر باص بكسنو

 ةكمىل ايك ارنيتس ىف فرشالا نب بعكق اطن او دهعلا اوضقنف ةدمىلا دهع ملسوهياعدنلا ىلصةللا لوسر
 سارع نب لاقو ةبآلاه ذه ىلاعت لل !لزناف لسو هيا عننا ىلص هللا لوس .ر لاق ىل مهمًا وعجاف مهزفتسيل

 ىبقوسىدويلا 6 دملاىلا 1عجرو ردب موناشي رق مس .وهيلع هللا ىل_دةللال وسر باصأا ل هريغو

 مبلزنامككب كزخ نال بةاوءاسأور دن موب شي رقبلزت أ املثم هللا نماورذ>ادوهماارسثعمايلاقو عاقنيف |[

 مطلعال ارا ًاموق تيما كنا كترغبالدتااولاقفكبا كل ىف كلذ نو دوش لس ىم ىن : ىلا متقرعدقف

 ىنعياور فكن يذلل لق لج وزع هللا لزئاف سانا نحنان|تفرعل كاناتاقول هللاواناوةص نت اسال برحلاب |[

 مه ولذببسب ( مب ونذب
 ىآ اذني ةنشخا ل2
 ديدش ةللاو )هيلع, زاج

 هباهع دبد_ (باقعلا
 رم (اورفكن يذال نيئمؤمال باطاخا لبق (اتفتلا نيتتف ىف يآ مل ناكدق) لجوزعهلوق يف رانلا ىف مطدهم 9 ظ لق) ةضحم ريغ ةفاضالاف د او سشارفلاى أ )ع .اهللا سشب :و) مث موج ل اورخألا ف ني نورتو نوير ل

 ردي وزب( نوبلتمإ 0 || سس ١ 1 ل را ل
 مهيجر .رةمسملا (داهملا سم - ىلعوة زر ز>امومؤءاملاب و ةقيمش ىهو مانهلا نم (مثيج لانوس شنو ) (لوا نزاخ) - ( ٠"

 لوقنالرعا اب نما نما ع نب الوتد ا ردد موب(اتقتلا نيتثف ىف) شب رق رسل باطاخا (ةنآ مكس 1 ناكدق)

 هخحصم ها هياعاذه ج رك ىتد شب رقرافكى اهنا لوقدلمدقتب ملودووملا ىفاهماه ذه لبق ىلا ةبآلا ف سابع نب



 نبداو معلا ف نوسارلاو)
 مهد:عفقولاورووجل دنع

 اورم_فو.لل'ال هلوق ىل-ت

 رئاتسااع هباشتملا

 ريخاو مه دئعأ دةبم وهو

 وهو (هب انمآ نولوقي)
 ناعالاب .مملع ىلاعت هنمءانث

 داقتعاو ماسلا لع

 فييكت الب ةيقحلا

 هباشتملا : لازئا ةدب افو

 هفجداةتعاو هب ناعالا

 روصق ةفرءموهن هللا دارأام

 فوقولا نعرمشبلا ماهفا
 اليبس هيلا مط لعجبرلام ىلع

 لوي وى اةءارقءدضعب و
 ناهتلادبعونوةثسارلا

 م-مممو هللا دنءالاهلي وات

 لوي و هيل فقيل نه
 معلا ف نيخسارلا ناب

 نولوةي وهباشتملا نوماعي
 لال مضوم فت أتم مالك

 ءالؤه نعم نيحارلا
 نولوقي ليوأتلا,نوملاعلا

 وأ هباشنماب ىأ هبانمآ

 نم (لك ) باتكلاب

 عع نم همكحم و ههما شتم

 ميكحلاهللادنع نم(انب ر
 ه-.هالك ض فاشل ىذلا

 ظعتيامو ( رك ذيامو)
 واوأالا) رك ذي لص

 لوقعلا باصحصأ (بابلالا
 ءاقلاب نيخسا ارالحدم وهو

 لمأتلا

 0 ار رو

 غزتالانب ر) نيخسارلا
 قحلا نعاهلمال(انب ولق

 همام هللا

 نا سحو نهذلا

 كد ار كن دل نر مانل تهو) هباشتملل ملسنا بتلاوك- لا لمهال(ان .دهذادعب )بولقلا فليملا قلع

 كنق فأتسم عطاق سرضب هيفاوطعو اونك-ةوهيفاوتب ىأ اوخسر
 11 مالكا متلوفلا اذه ىلعف نيعاتاارثك أو ةشئاعو ب عكنب ىو هنعةباور ,ىف سابع نءاو

 مهماعاو 5 نذلا مهورلعلا فنوتاثلائ' (رعلا ف نوخسارلاو) لئاق نمزءلاةف أ دتب امث هي هيلءفقو.ف

 هبانمآ مط بل لا ىف نيخ سار هللا ,هامس سامع نب |لاق (هبانمآن ولوقي) كش يمءاعىف لخدال ثيحع

 ليوأت ملا ءنيشسارلا ع ى ممتاةبآلاهذه ىفزب 5 0 ا نام اا وهرم ءلإ ىف فموهخوسرف

 ملاموه.خءانماعامو خوسنملاو خسانلاوهباش ةلاو مكمل نعي نب ردنع نم لك )هبانمآ اولاق ن'ىل' نآرفلا

 هنن ءالاانيملت بمص محملا و ىلا عت نا ىلا ه- ةفرع٠ لكنو هنا الاب هباشتاا ىف نودمة عم ع نو لعن

 هلهجادحأ ,الريسغ:هنف هجوأةعب 5 ىلعنار ةلاري_سفتلاقهنأس ايعنءان ءىوروهاضتقع ل معلاو

 نودسارلاوهلوق ىفواولا نال. ةوهللا الا هماعي الريسفتو ءاماعلا هماعتريسفتو اهتتسلاببرعلا هفرءتربسفتو

 هبانمآ نولوقي مهماع عم مهو لعلا فن وخسارلا هءاعي وهنلا هماعي هب اشتملا لي واننا ىنعي فطعواو لعلا ف

 نان أهنع دهاجم نعو علا يف نيخسارلا ن نان ل وقي ناك هنااممنءىلاءتنلاىضر سابعنبا نع ىور

 ئذنآرفلا فنوكب ؛نآزوجالوهدابعهب عفتنيلهباتك لزنأىاعتهللانالوقثا اذهبهجوو هلب واتملعي

 دبءلثم باكلا لهو نمو. مهنامهدحأ نالوقانه علا ىف نيظسارلاب دارا ىفوةمالا ن .دحأ هفر نال

 ءاماعلا ,ه نيةسارلا نا ىناثلالومتأ اومهنم لعلا ف نوخسارلا نك! ىلاعتهلوقدل ا دهباحصأو مالس نب هلا

 خسارلا لل قوهل عبدا لعام لماعلاملاءلالاقف معلا ىف نيخسارلا نع كلام نب سن أل مس مهءلعب ن واماعلا

 دهزلاو سانلا نيب وهنديامف عضاوتلاوىفاءتهنلا نيب و هنيامف ىوقتلا» ءايشأةعب رأهماعف دجو نم معلا ىف

 نآرقلاىفامب ان هداموأ( بالا اولوأالارك ذبام و سفناا نيب وهند ايفةدهاهلاو ايندلانيب وه :دنامف

 لجوز هلوق ُ انب ردنعن.لكهباثمآ اراها ل عرج رءهللا نمءانثاذهو لوةعلاووذالا

 كى دملاو قمل نعاهلئالىأ انب واق غزنالانب رالف نوخسارلا لوغب وىأ (اذب ولف غزبالانب را

 نمهباشتملاو محلب ناميالاو كننردلان -ةفوىأ (اشي دهذادغت) م : زموم واق ىف نيذلاَبولقَّتْءْزأ

 قر عدو عالا نه هيلع ن 2 ىذا اتيشواق .ةونانطعأىأ 0 3 كباتك

 ىفباهولاو ضارغالاو ضاوءالا نعةيلااةيطعلاةرطا (باهولا تنأ كنا) ةرفغموازواجتانل به
 عمسهنا صاعلا نب ورمع نبةنلا دبع نع( مإ) هقاقح سار دق ىلع دح أ لكى طعي ىلاعت هنا ىلاعتهنلا ةفص
 هفرصي داو بلقكن جرلاعباصأ نم نيعبصأ نيب اهاكمدآىنب بولق لوقي سو هيلعهنلا ىلص هللال وسر
 نماذه كتعاط ىلعانب واق فرد بو 0 ا طمس [ تير دياع علا لمت! لور للا مثءإ دي كبي

 فييكتالو لب وأتا ضرءتريغ نم ءاجاكءرا ماوه نا.يالاامهدح نالو هيف ءاماعالو تافصاا ثيداحأ

 وهلوقلاا ذه إو هيلع هللا ىل ههلوسروةنلا دا سم ىلا اع لكن و تح هناوءاج كدب نموت لو هاذعع ةفرعملالو

 بسحب لوأتيهنا ىاثلالوقلاو مهري غو ثي دحلا ل_هأ نماهفلخو ةمالا فاس نمة:#سلا ل_هأبهذم
 فوىتذبقىف نالفلاةباك زاجلاوهدارملا اذه ىلعف ئه كس بل ىلاعتلاقدا يصريخهرهاظ ناو هب قمل ام

 بولاق ف فرص تم ىلا عنو هناد س هنا ثي دحلا ىعف هذ ؟ىف لاح هناالهفرصت ىفو هنردق ت<هنإ دب رب نك
 هيعبص/نيبام نانالا ىل 5 عنتجالاك اهدار المتوفي الو ماهم «ه .اعندعالءاش فيك اهريغو هدابع

 نيعم_صالاظا ىنثاماو مهسفن ع ن.هنوءعيزهنومهفيامب هباكأ لسور اعةللا ىل ص هللا لور بطاغن

 عجل وأ ة ةينثتااهيد 000 :هوداتعاام بسحب ل يثعلا نمدوهعملا لع :رجهنال ةدحاوةردقلاو

 ىلا هننا نأ ىهو ة دئافلرك ذلا,ب واقلا ص+امناو نب رخأتأ أ نع مهريغو ناماكت :ااروهج بهذ ءاذهو

 بولقا ةعبات ح راو+ ارئاس لعج مثلاعفالا تامدقىهو تاينلاو تادارالاورطاوخلا| الح بوُقلا لعج
 ش0 ا م و ملا

 ىف

 اه دعب ىتلا كلذ كواهوإوق ىأ فانئتسالا لمتحي و نيخسارلا لوقم نمةبآلاو ةبطارينك (باهولا تنأ كنا) تردشتلاو قيفوتلاب ةمعن



 فت
 دايعلاداشراو ندل'نايبلن ارفلا لزنامن تاق ناذ لاثمالاو صعحقلاوه هباثثملاو د_يءولاود_عولاو ا

 نااهدحأ ةبوج ل اؤسلا اذه نعءاماعلا رك ذ تلقامك< هلك ناك الهوهباشتملاةدئافاف مهتبادهو

 ىذلازجوملاو راصتخ اللز احيالاامه د_>أ نيب رض ىلءبرعلا مالكو م_متاغاو برعلا ظافلابلزنأ نآرقلا

 تايانكلاو زال ىناثلا برضلا ديكو لاو دارا نايباةأ طالاوهرهاظ ريغ لمتحالو هعماس ىلع نال

 قومي دبلاو برعلا د:عنسح:سلاوهبرغلا اذه و ىلاءملاضءب ضااوتاحن والاو تاراشالاو

 هوضراعلاة هنأك-فهإ*؟ ناينالا نع هز ققحتتيل نيب رضلا نبذه ىلع نآرقلا ىلاعتهندالزئاف مهمالك
 ناقىاثلاباوجلا اندنع نسحتسملاب رمل ابل زن ًاالهاولا ةلاحضاو امكح هلكلززولو منش ناب رضلاى اب

 لوطيف محن! ىلا هباثنملا ,هدرب رظنلاو )علا ل_هأ لغّتشي نا ىهو ةميظع:دئافل هبا شاملا لزت أ ىلاعت هللا

 لزتأولو مهتادابع ىلعاوبدثأ 5 مهيعت ىلع نوباثيف مهمتها هيناعم نع ثحبلابلصتني ومهركف كاذب

 تد#ورطاو+لا تنالوهريغ ىلعملاءاال_ذفيملو لهاجلاوملاعل اهتفرعم ىف ىو _سالاكحم هاكنآرقلا
 هناىنغنابيعىفلةدقو قاعملا جار خت ساىلاةل + اوةركسفاا ىلا ةداحلا مقت ض ودغلا عمو ةركسف ١

 باول لاتحا جاتحا اذاهنالةل. لا ىلع ثءبهناليقو ة:طفلا ثروبهنارغفلاةلي_ذف ىفوةدالبلا ثروب

 مهنم نيماعتملا ناهذا كل ذب اوربتخيا ةقيقد لئاسءو ةضماغ ىلاعم ,يمواع ىف نولع< لعلك لهأن'ثلاثلا

 انسح كلذ ناك امافر -ةأحضاولا ىلءاوناك ةذماخا| ىناعملا عازعن | ىلءاو ردقاذا مهنال باوجلا عازنن | ىلع

 لزنأ ىلاعت هللا نا عدارل باوجاوحنلا اذه ىلعهباشتملا نمىلاهتهلال زي أ ام نوكي نأز اج ءاماعلا دنع

 قفاذملاهب باترب و هباوث كلذب مظع هللاعىلاهما درب ود دنع ن . ولا فقيلهدابعهباربتخم هباك ىف هباثنملا
 اماف) ىلاعتهلوقو © هدارعلعأ هلهاورهنلاب ليئارسساو:ب ىلبازك ةب وقعلا كلب قحست سيف غيزلا هلخا ديف
 مهليقف مهلا راشملاو موب ىنءلا فاوفلةخاو كشلا غيزلا ليو قا نعل يم ىأ (غيزم# واقىفنيذلا

 ىسيعنا معزتتسلأ اولاقو مالسلا هيلع ىبيع ىف لسو هيلعةنلا ىل_صهتنالوسراومصاخ نيذلا نار جن دفو

 ةمالاهذ_هءاقب ةدمةفرعماوبلط ,منالدو ما مهل قو ةبآلا ذه هللا لزنافانبس>اولاق ىلإ لق هتلكو هللا حور
 ناكوجراو4لا مهليقونوقفانملا مهليقوروساا لئاوأ ىف ةءطقملا فورا نملإإا باسح هجارختساو

 هباشتامنوعبتيف) ةعدتبملا عيج مهليقو مه نمىردأالف ةيثبسلاوةب روزا اونوك 1 ن الوقت ةداتق
 اذكواذك اهبلممةبآلاه ذه لابامنولوق, و كا ىلع هباشنملاو هباشتملا ىلع كلا نولي ىنعب (هنم
 اهنعىلاعتهنلاىذرةشئاعنع (ق) ةبآلاهذهنىنءااوهف هباشنملابلطابلوستحا نم لك ليقو تحسن مث
 ولوأالارك ذياموىلا تاهكح تايآء نم باتكتلا كيلع ل زن ىذلاوهلسو هيلع هللا لص هللالوسرالت تلاق

 ىلاهتهلوقو ف مهورذحافهللا مهامسنيذلا كلكلوافه_:مهباشتام نوءبتي نيذلا متيأراذا لاف بابلالا
 باطل يقو .طاهجاهماواضيل سبالاوتاهبشلاباط ل_يقو رفكلاو كرسشلابلط ىأ (ةنتفلاءاغتبا)

 سمالال ؟لوةتريصملاو عج را ةكعالا ف لبا وأتللض اود ريسفت ىأ )0 وأن ءاغتباو) نييلا تاذ داسف|

 ىأولي وأت ءاغب اوهلوق ف سابعنإا لاق< ياارب ه. مالا نالالي وأن ةبقاعلا ىمستو هيلا عجراذا اذكلا
 دهب مهؤايحا فيكو نوثعبي ىتءاوبلط رافكلا مهيذارملا ليق و مل_سو لع ةللا ىل_ص دمت كإ .ءاقب بلط

 ءاضقتا لعيالل_قوهب شاملا لب وأت ىنعي( هاالاهلب وأت ملءيامو )هما ءوهباشاملاريسفت باطوهلبقو توما

 نوك<نأزو<ل يقوهناالا كلذ 1 هيالو ةعاساا مايق عءاهكلمءاضقل !نال ىلاتهنداالا ةمالا هذ_هثلم

 نم سدشلا عواط تقو و ةعاسلا مايق معك هقلخ نما د_ح أ هيلع علطي لو هماعب ةناارثأ :.سا ىلإ وان نآرقلل

 هملعب هللارثأ سا كلذدامشأو ةعطقاا فورا إ_عو ميه نبى. علوزنولاجدلا جورخو اهم رخ
 دوعس٠نباسهذمو»و نب رسفم ارثك أل وقاذهو ىلاعت هللا ىلا ةضوفمهمواعىءاقحو بجاو هبناميالف
 أ 0 دج الج دعا تي جو عمم تيم مق ل وحسد دمج هم دس 4 تف هيمن تع صم جو © هع ع رعوص ع تعج دعس ع تسع سعر هع سس همس مع

 مسه واقىف نيدلااماف)

 مهو قل |نع ليم (غيز

 نوعبتيف)عدبلا لأ
 نوقلعتيف (هباشتام

 ل-مت< ىذل'هباثتملاب

 56 عالشبملا هْيلاَّبعذ ام

 له دحبو 4 قباطال
 ل-هألو-ةنم هقلاط,ام

 (ةنتفلا ءاغتباهنم) قأعا

 سائلا اوني نأ باط

 مهوأ-ضو مسرد نع

 بالطو (هلي وانءاغتباو)

 ىذلاليوأتلا هواوؤينا
 هل وأ ملعاو) هنوهتشي

 ىلا ىالترمالىأ (هللاالا

 بح ىذلا قحلا هلي وأت
 هللاالاهياع لم< نأ



 (ميكخحلا) هناطاس ىف ( زب زعااوهالاهلاال)

 هبشإ وهوالادلو نوك الهنا نوملعت مهل مال_ل|هيلعلاقفهوبأ ن4هننادلو نكي لنا ىسدع 31 ي ةيراحوب | .هربدو ,عفقس و

 هللا نا اوماعت ملال اق ىلب اولاقهابأ

 ةياو كلذ. ىلء ردَال

 ضرالا ىف ئثهياعىال

 لعبا ىستوءامسااىفالو

 ىيعروصهناو إ_ءامالا
 ا

 كر

 تدخحو 020 ناكو

 هلك كلذ نعهزممانب رو

 ردص موف لزتفاوعطقناف

 عضب ىلا نارمعل 1 ةروص

 لزنأىذلاود) ةيآنينامو

 نارقلا (باتكلا كيلع

 باتكلا نه (ه-فم)

 تمكحأ(تاهكح تان )

 ن-متظفح نابامترامع

 ند) هايتشالاو لاه الا

 باتكلا لصأ(باتكحاا مأ
 اهيلع تاهماشتملا لمح

 تايآو ( رخاو)اوملادرتو

 تاهبةشم(تاوماشتم)رخآ
 كلذ لاثمو تدان ع

 ىوتسا شرعلا ىلع نحرلا
 ىنعب نوكي ءاوتسالاف
 ةردقلا ىنعي و سولجلا

 لوالازوالوءاليتسالاو

 مكسحلا ليل دب ىاعتهنلا ىلع

 وآ”ىثوإ*ك سيل هلوةوهو
 كا قدي هلا سمأامكسحلا
 لل ةهلوةو<هلزنأ باتك

 ميياعمكب رم رحام لت:اولاعت
 النأكب ر ىذقوتايآلا

 ا نا
 هب لمعي ىذلا خسانلاو أهلي وان لعيملاموهلي وات ءابوأاهجوألمتخااموا دحاواهجوالا لمتحالاموأهءاروام هءاشنملاو

 )7٠١( ىسعو مهفزري د مهظفحدارعلا ىلع مي-ةانإ رناوتوءىسعر توعال جىلاعت

 ءامسااىفالو ضرالا ىف ئثهياع الى ذلاود مسالا اذِط قتلا هلالا ناربخأو كلذب ._مماد ىلاعت 0

 محرلا ارو همهنوكبهباف محرلا فهروص نم مالسا !هياعىسيع ناوءاشي فرك ماحرالا ف رودملاهناو

 اذهو (ميكلازب زءااوهالاهلاال) لجوزع هللا ىلع نحن الام« لع < هناوهري_خرك قولك د .عهنا ىلع |

 محرلا فهنا هروص د قوهلادلو نوكي فوكلاقهناك هتنادلو ىىدعاولا/ ثيحىراصنلا ىلعدرلا فاضيأ |
 تالصفم تانيب ىنعي ( تاك ثايآهثم ) نآرقلا ىنعي (باتكلا كيلعلزنأ ىذلاوه) لجوزعدلوت هي
 قاخلا عنفاهمكحأ ىلاعت هناك ماكحالا ن«ةمك2 تيمسوارةشالاو لي وأت!|لاهتحا نماهترابع تمكحأ

 ىهيلعلوعيىذلا باتكلا لصأ نهىنعي(تاتكحلا مأ ند ) اهانعمح وذوواهروهظا اهي فرست نم

  نالتاق باتكلتاهمأل قي مو باتكسلا مأ نهلاق فيك تاقناف مارملاو لالا ىفهب لمعي و ماكحالا

 ما نونمةبا لك نا ليقود _>او ىثهلك هللا مالكو ةدحاولا ةبآلك اهلماكتو اهعامتجاىف تانآل

 (تاهباشتم) ىرخأ عج ( رخأو)ةنآ اه-مهدحاو لكن أ ىنعيةبآ همأو ص نب ا:اعجو لاق مك باتكلا

 عضوم فدإ-عج واهماشتمر كح انهوهإ_عج دق تلق نافهانعم هل اً هانءموهريسغ ظفاه مشي هظفل نأ ىنعي
 صصزلا ىف ىل هتلاقف اهماشتم هلكر خا عضو ٠ ىف هلءجو هناي[ ت كح أب اك لادوهلوأى لافتف امك هاكر

 هنأدارأ كح هلكهإ عج ثيح تاق تايآلااه ذه نيب ماج فيكسفاهباشتمإباّدك ثي دا نسحأ لزنهنلا

 نسحلافاضعب هبي هضعب نأدارأا باش مهلك هلعج ثيحو لزهالو ثبع«يف سل ق دصو ق> هاك
 نبالاقفهيفءاماعا|تارابتفلتخ ادقفاهءاشتمه_ضعب راكح هضعب انه هاعج ىئيحو قدصلاو قاحاو
 يلعب رمرزحام لنأ اولاعت لق ام :هلوق ىهو ماعنالاةروسرنكآ ىف ىتلا تاي ؟ثالثلا تاهكمنلا سابع

 خسانلا ىهةمكحملاتايآلا ناه:عوتانآلاءايأالا اوديعتالأ كب رىغقو ليئارسا ىنبىف اهريظنو

 ماكح هيفا تاكحملا ناليقوىدسلاوةداتقودوع-سم نبا لاقدب وةخونملاتايآلا ىهتاهءاشتملاو
 ماطأام تاهكحلا نا ليقو اضعب هذعب ق هي واضعب هضعب هبشي كلذ ىوسام تاهباشتناو مارحلاولالحلا
 ةعاسلا طارشا نعرب_ل !و< هتفرعم ىلا دحال ل. 4 سالف هماعب هنلارث امس|ام هبا ثملاو هانع « ىل هدام عدلا

 مايقوارندلاءانفو اهم رغم نم س مشا عواطو ءالسلا هيلع ىسيعلوزنو ج وجأمو جوجأ» ولاجدلا لثم
 هباشتملاوادبحاواهجوالال ب وأتلا نملمتحالام محلنا لي ةوهماعب هنلارثأتاامناذه عيمؤ ةعاسلا
 ىفةعطقملافورلا ىههباشنملاونارق ارئاس محمل اناليقو ىفاشلا نع كلذ ىورواهجو أ لمتحام

 اونأامهؤارظنو فرمثالا نب بعكو بطخأ نب ىبح مسهنمدووملا نماطهر ناس ايعنبا لاقروسلا لئاوأ
 نالاق منلاق كيلع تازئاأهللا كد_كأفملا كيلعلزتأ كنا نغلب يعل لسو هيلع هللا ىلص ىلا

 لاق سملا من لاقاه ريغ كيلع لزب ألهفةنس نوعبسو ىدحا ىهكتمأ كلمةدم لعأىتاف اقح كلذ ناك

 ىدحاو ناتثام ىهرثك ًاهذهلاقرلا ممنلاقاهري_غ كيلعلزت !لهق ةئامو نوتسو ىدحا ىهرثك ًامذهف

 انيلع طاتخادقاوة:س نوعبسو ىدحاو نانثام ىهرثك هذه لاقرملا منلاقاهريغ نءلهفةنس نوثالثو
 ىنيذلاماف ىلاعتهلوقةبآلاهذ_ههنلا لزنافاذوم نمؤيال نم نحوه ليلقب مأذخأن ةريثكيأ ىردن الف

 ليقوهظافل تر رك امهباشنملاو هظافلأ ررك# ملام كسحملانا لسيقو كمهباشتامنوعبةيف غي ز مهب ولق

 ىونلاو صالاوه؟#لا نال يقو ناب ىلا جانتحا ام هباشتملاو نايب ىلا جت لو «-قنب لقتساامك-41نا

 دعولاو

 قالوه يفلزازتلاو قا ىلءتبانلا نيب زي.ةلاو هبءالتبالا نمهباشتملا فا لاكحم نآرقاا لك نكي مامئاوهب لمعيالىذلاخ وسنملاو
 يلاعت هنا دنع تاج .ردلا لين ودةجلا مولعلاوةليلجلا دئأوفلا نم مكن | ىلاهد روهيناعمجا ارختسا ىف نا ارقلا مهاعت اوءاملعلا ح داقت



 اشم
 ىأ(قأا) نآرقلاىنعي (باتكلا كيلعلزن) مه داعءومهشاعمىف .ماانوجات< ام مهطاصمو ىلخلا أ

 صمد ورابخالاوتاو.لاودي> وتلا ىف بكسل نم هل قاس ىنعي هيدب نيبامأق دص :( لدعلاو قدصلاب

 وه ئذلا ىلعم دقد ئش لكل ليقفهماماوؤؤ هيد. نيدام نأ كلذو مالكلازا# نءهب- نيباهلوقومئارسشلا

 لزن ليق/تاق ناف نار قلا لبق نم ىأ (لبق ن«ليخنالاوةاروتلالزنأو) هراهتش اودرويظ هئاغل هب دب ناد

 لزن أ وريثكةالوهلزنوةريثكت اقوأ ىف الص ةءامحنم لزن نار قلا نالت اق لي الاوةاروت!الزنأ و ب'تكأا |

 ساذالىدهن اك نارفلا لبق ليال وةاروتلالازن نا ىنعب ( سانا ىده) ةدحاوةلج لي الاوةاروتلا

 قدما وما ل عالاو قا وذا انهفطصوو نيءةالىد _هدناب ةرقبلال وأ ف نار قل افدوفيك تاقناف

 ةاروتلا انهافصوو هوعيضوةباوعفقتتان يذلا مهمهنال نيقتلل ىد_ههنابنارقلا صوامع تاقسانال

 ليكالاوةاروتلاةدك نو دقتعي مه و نارك ىراصت عمتناك ةرظانا ا نال سانإل ىد_هاموءاب لدحتالاو

 مدقتا نارقلا ىنميةنالثلا تكلا ىلا دوعي سانلل ى دعهلوق نال _.ةوسانال ىدهانهلاق بسلا اذهاف

 لزئأو) ماكحالاو مئارمشلا نماويفاملسانال ىدهاهئإاببتكتلاهذهفصوامناو ل. الاوةاروتلاوهرك ذ
 هنوكلةلاح دموهنأشلامظ»تهرك ذ داعأ فاو نارقلاهب دار ليق لطابااو قا نيب قرافلا ىنعي (ناقرفلا

 ناب اقرافهلء>يل ليالاو ةاروتلا دعب هلزن ىلا عتهنا ني.ياهرك ذداعأ اك !ىلقو لطاءلاو قل ١نيباقراف

 ىدها ياك اهنالةنالثلا تكن اهب دارملا ليقو مالسلاه.اعىسع رعأ ىف ىراصتلاو دوما! هيف فاتخاام

 لّزاوءر دهر خأتو مدت ةبالافىد_لالاقو لطابلاو ق او مارحلاو لالا نيب ةقرغم و سانلل

 دار ل يقاهريغوةلزن | بتكلا ىنعي ( هللاتاب اباورفك نبذلا نا) سانالىدهناقرفلاو لي الاوةاروتلا

 مومع منعالببسا صوصخ نا ليقو ملسو هيا هثلا ىلص دم>مب ونآر قاباورفك نار دو ىراصأ م-#ب

 باغيال بلاغ ىأ ( زب رعشاوذي دش باذعط) ىلاعت هللا تانآ نم د رفكن ملكلوانت: وهف اظفالا ا

 ىئثهياعْالهللانا) لجوز - هلوق هم ةبوقعلا ىف ةءاابملا ماقةالاوهب رك (ماقتناوذ)

 الهلل اناهلوقف مطاوح أ ىلع علطملا وهورلاعلا مأ ن« ئثهسيلع مال ىأ (ءامساا الو ضرالا ||
 فكر ,وديىذلاوه) تانواهملا عيمجقاعتملا همادلاك ىلاةراشا ءامدلا فالو ضرالا ىف ئمهيلع

 الماك احيبقوأانسحدوسأوأض يب ,ىتأوأ ارك ذةقلاظاىفةنوافالاةفلة ا روصلا ىنمي (ءاش| فيك ) ||

 نم كالذو نوللاو عبطلاو لك_كاىفةفلتءاروص ماحرالا تاماظىف مرودي ىذلاهنا ىدملاراطقانوأ

 ىقاخ ناقودصملا قداصا اوهو إسوهيلعهللا ىلع هللا لوسر ان” د> لاق دوهسم نب هللا دمع نع( ق) ةفطل ا

 كالمهيلا ثعبي مث كلذ لث. ةغضم نوكيمت كلذ لثمةقلع نوكمث اموب نيعب رأ«_مأ نطب ىف عمج م دحأ ||
 مدح ناهري_غهلاالىذلاةللاوف حو رلاهيف خفنب مثدرع_سوأ قشودابعوهاجأو«ةزر بتكيت انك عب راب

 رانلا له لمعب لمءيفباتكدا اهيلعقبسيف عارذالا اهني و هنيب نوكيامىت>ةنملا لهأل مهل لمعيل ||

 لمعي باتكتلا هيلع قيسف عارذالااهننب وهني نوكي ام ىت-رانل !لهأ لمعب لمءياكد>ناواهاخ ديف

 ََل اوقيفاكلممح .رلايهننا لكولاق لس و هيلعهللا بدهللالوسر نأ سنأ نع(ق) اهلخ ديف ةن+ | لهأ لمعي

 ناكلذو ىرادنلا ىلعدرلا ىفةدراوةبالا ن !ليقوهسمأ نطب ىف كلذ هل تكف لجالا فقزرلااف ديعس ا[

 ًأربأو قوم اايحأهناواذكت عنصاذك كراد فتاك ألوةيفبيغاضعبب ربخناكمالسلا هيلع ىسع ||

 هللادرفهلاهناالإ كلذ ىلعر دقاماولاقو ةيطالإ هيف ىراصنلا تعدافاريط نيطلا نمق اخو صرءالاوهك الا

 كيلع) لزنوه ىأ(لزن) 12592 21 731 ابار 22015 و ١ تحسم: زغرب دق الخ الح حج وح وضع 50ج :٠24005210277257 سوو حوت يجد عظم
 (قحلاب) نآرفلا(باتكلا
 اقدصمإاتب اثات هلزن ىألاح

 هل_بقالا (هيدي نيب 8

 (ليج الاوتار وتلا لؤتأو)

 فلكتو نايم نامساامه
 ٠ ىرولا نءام-يقاةتشا

 ةلعفتب ام_ومزوولجتلاو

 كافإ حض اما ليعقاو

 ليقامناونييب رعامهنوك
 ةاروتل!لزن او باتكلا لزن

 لزن نآرقلانال للي ئالاو

 ناباتكلا لزنو ام-حنم

 لبق نم (لبقنم) ةلج
 (سانال ىده) نارقلا

 عيابو أ ىسعو ىسو٠ موقل
 (ناف رفلا لزنأو) سانلا

 نال تكلا سنج ىأ

 انا
 رركو روب زلاوأ لطابلاو
 تعلوه اعنآر ةااركذ

 نبذلانا) هنأثلامخفتدل

 نم (هللا تاي اباورفك
 مط) اهري_غوقلزملاهبتك

 زب زعهلاو د,دش باذع

 ةبو-ةعوذ (ماقتناوذ

 اهلثم ىلع رده ل ةديدش

 هيلع نحب الهشلا نا ) مقتنم

 (ءامسلا فالو ضرالا ىف و5

 ءامسلابهنعربعف ملاعل ىف ىأ
 علطم وه ىأ ضرالاو

 نا.عاورفكن مرذك ىلع

 هيلعمومزا<ع وهو نما نم

 ف مروه ىذلا وه)

 نم (ءاشي فيكماحرالا

 ةفلتملاروسلا



 ة«نارعل اةروس لع

 مدل
 ىنعأ نينك اسلا ءاقتلال

 هللا ءالنوكسو اهنوكس

 موهحتفلا 008 تد>تفو

 ميدلارسكو ءامال ريشكلا

 ىلاوت نع ايءاحت اهللق

 حف سلو تارسدكلا|

 كلذك ناكولذا اهلق

 الوم_- ىناهحتف بجول

 ميلا تف ن' لاقي نأ حص»

 تاقن هللا هز هش هج ةةوه

 0 هرم

 اهتكرح اهعم طق 2و

 زاجل متكرح لنزاجولو
 زئاجري-غ اهتابثاو اهماثا

 ١ زي نكسأو

 نوقارااوفلالااعطقو ميلا

 ( وهالادل ال) ادتبمةللاو

 ىشثعالاو كك

 رم مال ربيبخو هريخ

 دوجولا ىفهلالريدقتلاو

 عفرلاعضومىفوهووهالا
 همساوال عذوم نملدب

 ادتيمربخ (مويقلاىحلا)
 ىملاو هىأ فوذ_#

 مويسقلاو وهنملدب وأ
 متاقااوهو ماق نملوعيف
 لك ىل_ءمتاقلاو طسقإب

 تيك اميسفن

 هلآ انكم

 #*يميحرلا ندحرلاهللا مد

50 
 ك9 ع ل

 لة قراسالا وكم أر فر جدك هولا ماحعت ةالا لصور ان ]|| ميك د سم لجون ىن د مالو !|بوبذلا

 لكن 0 ا ةلياىفاصعأرق نمةر ما 'ةروسرح "1 نم ناد :آلالسوديلعةنلا ىلمهنلالو وسر

 ا.د. لاق سا عنان 3 )م 9 ليلا مامق ن ا 2 ةوةلمالا ثكالثهب رقي الف ناطيشو ةءاه لذ نم ردحام

 ظ ىلإ هرمز لد ربج عفر ,ةهقوف ن ءاضيقت عم_تذأم الملام ءاعلب 000

 لآ ءاملان هلزب كلماذهلاع ةثلم» ا .و ليلا هو :ممودلا 2 :ةءامسإ ٠ نم بايا- هل ةةءامساا

 ىنامهوب لامه

 انابتبك هللانا لاق لسو هيلعهللا ىلص ىلا نعريشب نبنامعالا ن عاجل الامم رغت ناةرقبلا

 ا أيش هتمأ ن .هللا كرمثيال نار غغوةرقبلاة وس ميتاوخو سهلا تاومل هلا ىط ءألثالث

 ةروس متاودو باكلا ةحاف كللبق وأن روثب رشب أ لاقو إف مو. ءلاالا اق لزم م ضدرالا

 رادفنارقيالوةرقبلا ةروسام< مخ نيكه #يف لزت أ ماع ىفإب ضرالاوتاومسلا قاخي نا ليقاباتك
 هدارعلعاهللاوةرقبا اةروسريسفت :رخآ سب رغثيدح لاقو ىذمرتلاهجرخأ ناطيشاهم رقيؤلاياثال#

 نارمعلآ ةروسربفنإلم هباتكرارسأو
 افرح نو رشعرةئامجوافل ا يشعةعب رأوةلك نونا. ءوةئامعب رأوفال1 ةئالثوةنآ انئام ىهو ةين دم

 | اوناكو نار حت دؤو ىفةبآلا هذه تاز نورسفملا لاق (مو.قااىملاوهالاهلاالهاملا) لجوزءدهلوق ُُه

 رفن ةثالث مهنه مهفارسشأ نمالجر ردع هعإ رأمويفو إ_سوهراعةنلا ىلص ةنلالوسر ىلاومدقابك ارنيمس

 نورد صيالىذلا,متر وشم ب-حاصو موقلاريس«أوهو حيسملا دبعهم_ساو بقاعلا مهومهيم أل ؤيمهملا || :

 مهماعط ىماب موقب ىذلا مهلح .ربحاصو مطاع اقل طا وه دموالا همس ه5 ا نعالا

 هداهتجاو هماع نع مهغاب اا هنومرك .ورلا كول ناكو ,هربحو مهفقس اوهوةمهاع نةثراحوب او .همارشو

 ْ ةيدرأو ببج تارباا باث مهملعو ردعلا ىلصإ ناح را الا انور تم | واخ دقدت دق

 | ىفةالصا| اوماقفم مالص تن 'اح دقو .هلثما دةواشي اع سو هيا عهشا ىلص ىب ذا باص نم «مهار نملوق.

 أ اوغرفاناف قرش ىلااواصف مهوعد سو هيل عهنلا ىلههنلال وسر لاقف لسو هيلعهللا ىل ههللا لوسر دجسسم

 دقالاقاماسأ مل_سوهيلعهنلا ىلص هنن! لوسرامظلا 3 سوهيلعةننا ىبصةنلال وسر بقاعلاو ا

 | ناالاقرب زتملا اكلك ًاوبياصا هك دايعو ادلوةنلاك اوعد مالسالا ن.اكع:عاهب ذك لاق كالبقانماسأ

 هنا نوعا م متل أ | وءيلعةللاىف_دوىنلا لاقف ىساعىفاعيجهومصاخوهونأ نفةهللادلو ىدع نكي مل

 اولاق تول هيلع أ,ىسعناوت والجانب رنانو.هلعت تسل أ لاق ىلب د اولاق هاب همسي وهوالادلو نوال

 اولاق أيش كلذ نم ىسيع كلع لهفلاقىلباولاقهقزرب و ءهظفح ع *لك ىلعم هان رنا نوماعت مث سل 1لاق ىلو

 كلذ نم هىسيع ل- عي لهف لاق ىل ,اولاقءامسا!ىفالو ضرالا قّئ هيلع نخالنلان أن وماعت ملأ لاقال

 لباولاق برشيالو لك أي ابالاثي روءاش فيك محرلا فىسعروصانب رن نوماعت مهل لاقالاولاق ! عامالا

 م”ىملا يدعى ذغ ماع داوةارلاع ذل هتعضو م ةأرملا لمح مهمأهتلج ىدءعنا نوماعت مكس لاق

 0 | ةروسردصُةللا لزافاوتكتف معزاك اطانوك ف يكفلاق 1 .اولاق ثدح روبرعا ورعطي ناك

 0ك تي 0 ىسيعنأو 3 0 1 راسل نينامتو عض كا نار ع

 0 نأىل ءتنيبفادلوهلن 0 وهالاهلاالىذلاةلاويفدلالا ةفرعمىف
 امأموقلا ىلا ىلاعتلاق:هيلعةلالدلا ىرح ىر ام كلذ مرت مث دلودلالوهلا هعم سيل دحالا دحاولا هنال
 رييدتب ماقلاو هناذب مئاق اونف مورةل امأو توما هيل دحصرالىذلا قام ادل وهف ىلاعت هنلاةن_صقىملا |

 قلخلا



 اهي

 ظ ثانثلاهجولا * مهاوقتومهفوخةدهاوهامنانايسنلاو وهسلا ل يبس ىلع مهن. مقياملنارغغااووفعلا
 اًضي ا|ناهحو ىلعفان:ط> او اهلوق ىف أ طخ .اماو ىلا تهل للذتااو عرغتلاوهءاعدلا اذه نم دوصقلانإ

 وفعل! باط نس ةذوخامهب وهوه :ماطخ كك ذو ةداراو د_هقب ه:عىمهنامدرعلا نأ, ناامهدحأ 5

 نك هلءفهل ناب نظااو لهما للبس ىلع أطل نوك,ن أ ىناثلا «بولا# هبك_:راىذلا لءفلا كلذل نار فغلاو

 دبعلا نعع وضوملا اطخلا نءاذ_يفاهتقو جرش ىتحاهرخاف مذ موي ىفوهو ل_خ دل ةالصلا تونا نظ

 اظ.اغاقاثيمواليقثادهعىنعي (ارصاانياعلمحتالوانب ر)هلوقوهريصق: بيل نارفغلاووفعلا باط نك

 هباوموقيل-فدوهملا ىنعي (انابق نم نيذلا ىلءهتاجاك ) هكرتوهضقنبانب ذعتف هب مايقلا عيطتسنالف

 مويلع ضر ؤىلاعت هللا نا كل ذوا لبق نمدوبم| ىلع تددشام انيلعد دشنالوهانعم ليقو هيلع مهتب ذم

 حبصأأا اذ باصأ نمواهعطق سات هب ون ممنم باص ن موداك ز .طاو .أ عب رءاداب مه سمو ةالص نيس
 نعمهنود.نا ممر نوماسملالاسف موباعت ب كىتااراصآل او لاقتثالا نما دهوكنو هباب ىلعبوتكم بن ذو
 لاقؤهم وهذ قب مهنع فخ خو هتجرب مهءاعدىلاعت هللاباجأ دقوةلِ ثلا دووعأاو تاظيلغتلا هذه لاثمأ

 نممهمص»؛نامهب رنونمؤملا لاسفهلَب وتالبن ذرصالا لوقو ج رح نم نيدلا ىفككيلع لعجاموىلاعت
 فراك :وانيل عولج لقثلهب مايقلا ىرطنالاملامعالا نما ةاك_:ال ىنعي (هبانل ةقاطال مان. الوانب ر)دل*م

 ودعلا نمزلاو رظنلا ىمعالا فياك-ت 5 هلاتحادعلاةردقىف سلامامهدحأ * نيهجو ىلع قاطرالام

 ىامو» قاطيالامفياك-:نمىناثلاهجولا هه لاحم درءهبهنلافاكي الىذلا فيلك-:2لا نم عونلا اذهف

 م ةايقنلا ضئارفلاو ةقاشلا لامعالا فياك_:ك ةمظعلا ةفاكل اوةدبدشلا ةقشملا عسهلاحادبعلاةر دق

 هبمطةقاطالام مهلمحال مهم رنو:ءؤاالأسىذلا اذهفهوحنوةبجاوليللاةالص مالسالاع ادتبا ف ناك
 نمءاعدلاب هفيفخت بلط نسحاملازئاج نكي مولذ ارئاج قاطيالام فياك-:نالو قي نمةنآلا» ذهب ل دتساو
 وهليةوةماغلا ن ا>يهليقو ةسوسولاو سفنلاثي د>وههبانل ةقاطالامانل مالو هلوق ىف ليقو ىل اعن هللا

 كلذ نءهللابذوعنري زانخلاو ةدرقل|ْخسموهليقوةءيطقلاوةقرفلاوه ليقوءادعالا ةنامثوه ليقو بلا
 (انجراو)انحضفتالوانب ونذاةيلع رتسا ىأ (انلرفغاوإلا :عاهحما اوانب ونذ نعز راجت ىأ (انع فعاوإ) لك

 لمعلا لانن الانا ل_ٍقوهتجر نمالا كباةعن جانب سيلهناف كباقع نماهءانيحنت ةجرباثدم ةتىأ

 هللااممفصو اذاو موحرملا ىلا ناسحالا ىضتقن ةةرةجرلا ل صأو كتر بالا كتيصع٠ كرتنالو كتتءاطب

 هنع طقس, ناوهوفعلا ل طنا ليقوةقرلا نو ددابعلا ىلع لضفتتلاو در لا ناسحالاالااهمدارب سيلف ىلاعت |

 اذاو وفعلا كنملطأ لوقت. ديعلا نأك ةحءيضفلا نمهلانوصهيلعرتس ناوهةرفغملاباطوهب ونذ باقع
 زوفياناسحالاو ماعنالا ىهيىتلا ةجرلا باطهرت_سوديعلا نءعىلاعتهنن ا افع اذاف ىلعهرتساف ىنعتوذع

 نب رفاكلا موقلا ىلءانرمناف) انر ومر اوراق وانرمصان ىأ (انالوم تنأ) باوّنلاو ميعنلاب

 دقلاقانب ركن ارفغىلاعتهلوقىف سامع نءالاق كتنا د>واو ديو كرب_غاود.عنيذلا نيدحا+لا ىنعي

 ييلع لج اللاق امص انيلع لمحت الوانب ركنخاؤ أ اللاقاناطخأوأانيسن نان ذخاؤتالهلوقىفو ملت هرفغ
 نب رفاكلا موقلا ىلءانرصنافانالومتن نجر اوانلر فغاوانع فعاو كل الل اقهبانل ةفاطالام انامحتالو
 متسخ اذاذاعم ناكن ب رسفاكسلا موقلا ىل عم _ترصن رك -تجرو ل ترفغو م:عتوفعد فلاق
 ىلاهب ىبوتن | -وهيلعفثلا ىل هللا لو سرب ىرس ى لاقدوعس. نب هللا دمع نع(م) نيمآلاق ةرقبلاةروس

 اهقوف نم طرومام ىتهتاياهيااواهنم ضبقيف ضرالا نءجرعيام ىبهتنياهيلاوةسداسلا ف ىهو ىسهتنملاةر دس
 ملسو هيلعةنلا ىل ههنلا وسر ىطعافلاق بهذ نم شارف لاق ىشغيامةردسلا ىشغي ذا لاق اهنم ضبقيف

 انيلع ل_حمالو انب د)

 ىأءاماحرصايأبع (ارمدأ
 ريعّدسا هِإَقُبأ هناكم هس

 رم نال تاكل
 عضوم عطقو سفنالا لق

 بوثلاودلكبا نم ةسامجلا

 ىلع هتلجاك ) كلذريغو

 د وييلاك (اذلبق نم نيذلا

 ةقاطالامانلمحتالو انب ر)

 هلزانلا تاب وقعا نم(بانل
 ع (انعفع ١ اوزانابق نك

 (انا رفغاو) ان: امس

 راركشب سدلوانب ون ذرتساو
 قاشلاو رئاكلل لوالاف
 لوقت (انجراو) رثاةدال

 لوالاو انسآلؤا عمانن ايم

 نم ىناثلاو خسملا نم

 قرغلا نم لائلاو فدحلا

 نكنوانديس (انالومتنأ)

 ىاانرصاتوا كديع

 انرصناف) انرومأى وت

 )نب رفاكلاموقللا ىلع

 رصنب نأ ىلوملا ق حن
 ًارقنمثيدحلا قهديبع

 ىفهرخآىلالو_سرلا نمآ
 نم هيفو هاتفك ةليل

 ةرخآلاءاشعلا دعباصه أرق
 لسيالا مايق نع هاتزجا

 تا أرق لاقبي نأز وحن و

 تأرفوأ ةرقيلاةروس

 ىلع نعىورامل ةرقبلا

 متاو> هنع هللا ىذر

 تحتزنك ن مةرقبلاةروس

 هر « مهضعب لاقو شرعلا

 تأرق لاقي لب كلذ

 اهيفرك ذب ىت-لا ةروسلا

 عسا اوةرقبلا



 ملا( ريصملاكيلاوانب ر) رمضم لعفب بوص:موهف كنار فغانلر فغغاىأ ( كنا ارفغإ) كيم أ (انعطأو) كلوفانبجأ (انعمساولاق د

 ةبالاوء از او ثعبلاب رارقاهيفو
 ع (اسفنللا فاك الإ
 فاح وأ مسهنع

 اهتفاطالا (اهعسوالا)

 ال فيلكا نال اهتردقو
 هيلعرد_ةب لعغبالادرب

 ح رش ىف اذك فاكلا|

 بحاصلاقو تالي وأتلا

 عسيامعسولا فاشكلا

 هياعقيضاالو ناسنالا
 اهفلكيال ىأهيف ج رحالو
 هقوطء_يف مسشإامالا
 ىدم نود هياعرمس نإ و
 د_ةفدوهجلاو ةقاطلا ةباغ

 نأناسنالاةقاط ىفناآك

 سهلا نم رثك أ ىلصي
 رهشلا نءرثك أموهي و
 ةمجح نمرثك أجحيو
 اهيلعو تيك ام امل
 اهعفنإ (تبستك اام

 ريسخ نم تبسك ام
 نمتبستك ااماهرضي و

 بسكلاب ريا صخورش

 نال باستك الاب رسشلاو

 شاكنالل لاعتفالا

 ى شمكنت سفنلاو
 را

 نا انذغخاؤتال انبر)

 نماىمأ انكرن (انيسن
 وأ) اوه-س كرماوأ
 ىلءاذهلدو (انأطخأ

 ىف ةةخاؤاا زاوج

 افالخاطخلاو نايسنلا

 زرحتلا ناكمال ةلزتعمال

 رثاكلا ب ك-:رل ن املا ءاقب ىلعونامالا ىفءانئتسالا نالطب ىلع ادت 22 (75<)

 اولاقوهريد_ةترامضا ةيآلا فوهإ_مرعيمجم نءؤن لب ىراصن!اودووياا تاعفا" ضعبب رفكنو ضعبب
 لاقىنءملاو كيم انعطأو كلوقانءمس ىنع. (انعطأوانعمساولاقو) هلسر نم دحأ نب قرفنال نينمؤملا ىنعب

 ايفهلانماسو«ةعاط نمهبان ديعتساو هضنارف نمانمزلأايفهانعط ا وهبان مأاءؤانب رلوقانعمس ن ارادوا

 كيلاو)انب ركنارفغان:ارفغا ىنعمانوكيوأانب ركنارفغ كللأسن ىأ(انب ر كنار فغ) هنعاناهنو هبان سعأ

 نأرباج نب مكح نعدنسريغب ىوغبلا ىورانب ونذا:لرفغافانداعموانعج ىمانب راي كيلا اولاق ىنعي (ريبصلا

 لاقهطعت لسف كتتمأ ىلعو كيلع ىنث أ دق لجوزعهنلا نا سو هيلعهنلا ىلص ىناللاق مالسلا هيلع رب
 لمحل يق (اهعسوالااسفنهنلا فاك ال) لجوزءهلوق ع ريصالاكيلاوانب ركن ارفغىلاعت هللا نيفاتب

 ىلاعتهللالاقهن اكرامضاهيفو نينمؤملا نعةباكح نوكن ألمت و ىلاعتهنلا نمرب_خءادتبان وكن أ

 نبالاقهيلع قيضيالونانالاعسامل مسا عسولاواهتقاط ىنعي اهعسوالا اسفنهنلا فاك الاولاقو مسهنع
 قاماود_:ناولزناملهنا كلذو ةسوسولاو سفنلا ثيدح تخسن ةبالادذه نا نب رمسفملا رثك او سارع

 بونت فيك فناسللاو لجرلاو ديلا لمع نمبوتت هللا لوسراياولاةواهن نونمؤملاجضهوفختوأ كسفنأ
 ةسوسولا نءاوع:تتنأ نوعيطت_نال منا ىنمملاوةبآلاهذهتازنف سفنلاثيدحو ةسوسولا نم
 ما مهيلعةنلا عسو ةصاخ نو :مؤملا مههنءةياور ىف سابع نب|لاقو هوقيطت لام كلذ ناكسفنلا ثي دحو

 ىف كياعلءجاموىلاهتلاقورسعلا ميدي ربالورسبلا مب هتلادي ربلاقاكنوعيطتسيالام مهفاكب مد مهنيد
 قوفاهفلكي لواهرسالا لافاهعسوالااسفن هللا فاك, الهلوق نعةنديع نب نايفس لئسو جرح نم نبدلا
 الفاهعسوالااسفن فلكي الىلا عت هللا ناهانعم ل يقر ةقاطلا نودامعسولا نال نسح لوقا هو اهتقاط

 (تبستك ااماهباعو)هباوثو» رج أ اهافريدا نءتامعام سفنلل ىنمي(تدسك اماط) قيطتالااهديعتي

 لجوزعهلوق ُُه هريغبن ذب ادح أ ذخاؤي ال ىلا ءت هللا ناةبالا ىنعم ىف ليقو هباةعوهرزواوملعرمشلا نم ىنعي

 ىأان ذخاؤتالانب راولوقهانعموهبوعدي فيك نينمؤملا هدابعىلاعتهننا نم ماعت انهو . (انذخاؤن الانب ر)
 هلعفب اهيلا ليبسا!قرطو<_سفن نم نكم ا دقءىبملا نال دحاو ل_هذوهوةلءافملا ظفلب ءاجامناو انيقاعتال
 نءهناامهدح أ ناهجوهيف + (انأطخأوأانيسن نا) هبهذخأب وهينذيهبقاعي نم هءاع ىدعأ هن“ اكف

 تاععاؤاطخ ًاوأهباو صا امبأي_ثاوسناذا ليئارساونب ناكل يقرك ذتلادضوهووهسلاوه ىذلا نارسنلا |

 نينمؤملاهللا مافن ذلا كلذ بسح ىلع برعشموأ معطم نم مطالالح ناكامم ئثمويلع مرحيؤةب وقعلا ,ط

 ملسوهيلعهتلا بص هلوق ليلدم وفعلا لح ىف ىسانلا لعف سيل أت لق ناف كلذب مهتنخ ام كرتمولأسي نا
 باطىنعما فاعطقوفعلا لح ىف ناي سلا ناك اذاههيلعاوهركستساامو نايسنلاوأطخلا ىنمأ نع مفر

 نءناك اموهفلوالاامأ « نيب رض ىلءنايسنلا نالوالاهوجو ن.<ةعباوجلا تاقءاعدلابهنعوفعلا
 ىسن مثهنعهتلازارخافامد هب ون ىلعىأر نك هلع-هب يمأام كرتوهو طي رفتلاو عيبضتلاهجو ىلع درعلا
 ام كرتولاذكو.هيؤرذءيفهربماذااماءتلازاىلا ةردابملاهمزلي ناك ذا ارسم دع. ةهب ون ىلع وهو هيف ىلءذ

 ىهنىنلاةرجشلا نم مالسلا هيلع مدلك أكهيلا دصقريغ نم هنعاي هن هبكةراوأ و هسلا هجو ىلع هلءفب ىعأ
 امزءهل دن لو ىدنف لبق نم مدآىلاانده عد قلو ى اءتلاقاك ةغلاخلا ىلع مزعريغ نم نايسنل اهجو ىل ءاهنع
 كرتوأاهين مثةالص كرت نكوهف ىناثاابرضلاامأو كلذ نع هلوفعي نا ىلاعتهنلالأسي نا بي اذه لثف
 نيمق ىلع نايسنلا ناتدثف طرف هنالموهسوهنايسنب رذءيالاذهف هيسن ىتسهظفح نادعب نآرقلاةسارد
 هللا ىضرةباحدلا ناباوحلا نمىناثلا«+ولاه نايسنلا نءنارفغلاو وفعلا بلطحص كلذ ك ناك اذآو

 25 ىنعملاؤسال ن«ملامهبةذخاؤملازاوجالولوةل+| فامهنع



 طرشلا ب اوج . ىلعافطعمهريغ (؟1مىر بهمزجب وبذعي ورفغي وهف ىأ مصاعو ىناشامهعفرب ( ءاشي نمب لعب وءاشب نمر فغيف)

 الااسفن هللا فاكر الام كلذ ناف هيلءاومزعتملامم سفنلا تي د اماف هنادي كبساح هيلعنومزاع متأو

 اهذخ أ امزعتناك اذالاقف ةمطإب دبعلا ذخاؤ أن ايفساتلق كرابملا نب هنلاد.ءلاقهب ذخاؤيالواهعسو

 رئامضلا فام لك املاعىلامةهنوك ىلإ ةبساح ا هذه ى:٠م عجريف في رعتلاورامخالا ةيساحا ىنعم ل_قو 0

 متي وتو مترمضأ ا هوفختوأ هباوامعتف < فنأ قاماود_.ناوقةبالا ىنع.وىخوأ رهظامم رئارسلاو

 هلدءلاراهظانب رفاكلا بذعي وهلضفا اراهظا نينمؤمالر فغي مثدابا ك_ةرعي وهن كرب ىأَللا هب كيسا
 ا قاارب_غةبساحلا نالدب5 فخاؤي لقي لوهللاهب كيسا لاقنأ هيلعلدب و سابع نبا نع ئوري

 ابي لاقف ل جرهل ضر ءذا فوط, رمت نبااهني لاق ىنزاملاز رع نبناوفص نع ىوراماضي أ هيلد لدي و
 هللا لصةللالوسر تعمس لاق ىودءالا ىف سو هيلع هللا ىل هللا لوسر نم تءمسام ىف ربخأ نجحرلا دبع

 لوقةيفاذكواذك بنذفرعتهب ونذب هررقيف هفنكه يلع عضي ىتحهب رنم نمؤملا دب لوقي لسوهيلع

 هباسح ةفيدص ىوطت مث مويلا كلاهرفغأ ا: ًأ واين دلا ف كيلعاترت_سهللالوقيف نيت يم فرعأ بر فرعأ
 ةنعلال مهب ر ىلءاوب ذكن يذلا ءالؤه قئالخا سؤر ىلع مهم .ىدانيف نوقفانااورافكلا مهو نورخآلاامأر

 سابعنبالاق (ءاشب نمبذعي وداشب نارفغيف ) ىلاعتهلوقو و
 ىلعهللاو) نولمسي مهو لعفيامم لد سالريغصلا بنذلا ىل ءاشي نمبذعب و ماظعلا بن ذلاءاشي نر فغي

 الدعنب رفاكلابذعي والضف نيل فغيفةر دقلا لماكخ يد لكى عرداق ى اعتهنا ىنع. ( ريدق يك لك

 ناحعم .حصلا ىفهجرخأ نيملاظا | ىلع هللا

هيلالزنأ ايلوسرلان 1 )لجوزع اوقف
 ٍ”ناوةبآلا هذه تازناللاق سابع نبا نع ء(هب رنم

 قاماو

 0 7 0 داق خدت مسام و وأ ا

 ند ل ارصاانمللةلمحتالوانب را اوتالانب 20 |ام

 ىلعانرصت اؤانالوم تن كج راوانلرفغاوانعهءاوهبانل ةقاطالمانامحت الوان ل تاعف د_ةلاقانلبق نم

 ةروسلاه ذه ىف هللارك ذاملجاجزلا لاق ندح ثيدحلاقو ىذمرتلاهجرخأ تاعف دق لاق نب رفاكلا موقلا

 نمرك ذاموءايبنالا صيصاق أود اهملاو ض + اوءاليالاو قالطااو جم او موصااوذاك زلاوةالص| ضرف
 لوسرلا مآ ىنع» و كلذ يمت نينار 2 لعدن ردا دصترك ذبةرو-لا مخ ءاكملا مالك

 0 ن٠« يفامةلجو نآرق ءاااذع نا لوسرلا و دع ىعلا رو كوع ٍاعهنلا لص ادم ىنعيلوسرلا قدص
 كل (لك ) اضيأ كلذب نونمؤملا قدص 20 أ(نونمؤملا و) لجو رع هللا دنع نملزنم ماكحالاو

 اماف*اب رورضو نا الا لوصأ نم بنام عب ر' م[ كك

 همس ل عيمج نمؤي وهلريظن الوهل كي رمال دكان 1 كلان نءؤان أ وهفهنلإب نامعالا

 نومودعم مهنأو م-هدوجوا نمؤإ ذ:نأوهنةكناللاب نامالاامأو: ئشلك ىلع رداق ماع ىجهناو ايلعلا

 ناويفهبتكناعالاامأو هل_سر نيب و ىلاعت هللا ناد طئاسولا مهن اوةرربلاءاركلا ةر ةلا مهناو ندرهطم

 بايتراالو كشريغب هللا دنع نم ق دصو ق>اهناوهإسر ىلا هللا حو ىه هللا دنع نمةلزنملاب تلا نإب نمي

 امأوهماشتم نعفثك همك نا اودباشتملاو كلا ىلع له شمهنا او ريغ لو لدم مو فرم نآرقلا ناو

 لف مهناو نوموصعم ىهناوهي-و ىلءهؤانمأوهدابعىلاهننا لس در م-منأب نم وب نأوهف لسرلاب ناممالا

 | هلسر نمدحأ نيب قر هن الىلاعت هلو قب كأسعو كلذمه_ضعب ر ا اوو ضعل نم «لضف أمهضعب ناو قام |

 نءذلاىراصألاو دوهلا ىلع درااوءامن الا هوم تايئاوهورخآ ئ ةمالكلا اذه ن هدوصق“ ؛| نابهنعسيجأو

 ضعب ليضفت مي رصلا صنلاب تي دقو سو هيا هللا ىلص #1 ةّوبا نوركسني وىتسبعو ىسوم ةٌوبأب نو رق
 نمؤنف (هلسر نمدحأ نيب قرفن ال) هلوق ىنعمو ضعب ىلع مهضعب اناضف لسرلا كل: هلوقب ضعب ىلعع' يالا

 (زلتا يو ا

 ّ كوورم وأ ماغدالابو

 لاقوةراشالاو ةراشالاىف

 مغدم فاشكلا بحاص

 يلع نحال ماللا ىفءارلا
 رركمف رءارانال

 الو فءاذملا ةلزنع ريصيف

 فعاشملا ماغداز ىف

 ئلتخورمع ىلأ نعهب وارو
 نحلي هنال نيم
 سانلا ملسعأولا و

 لهجبنذؤيام ةب رعلإب
 (ئثلك ىلعةللاو) مظع

 بيذعتلاو ةرف_غملا نم

 رداق ) ربدق) امعريغو

 لزنأ اي لوسرلا نمآ )
 (نونمؤملاو هب ر نءهيلا

 ليم نو ولا تافعقا

 ىذلاريمضا ناك لوسرلا
 ق هع ان نبونتلا

 لوسرلا ىلا هجار( لك )
 نمآ )مهاكعأن و:مؤملاو
 هيدكو هتكئالمو هللاب

 ناو هيلدفقوو (هلسرو

 ًادتبم لكميلع ناك ًادتمم ناك
 مهنم لكريد-ةتلاوايناث
 ىناثلا ادتبملاربخ نمو

 ناكولوالربخةل-+لاو
 كووو نا ءوملل ريم_فلا

 ىن«م ىلع نى لكربمذ

 هباتكو نمآمهنهدحاو لك

 نارقلاىن-ع» ىلعوةزج

 ىأ (قرفنال) سنجلاوأ

 نمؤن لب قرفنال نواوقي
 نمد تأ نيب ) لك
 عجلا ىنعمف ا (هلسر

 وهونيبه_ءاعلخداذلو

 دي زنييلاملالوقتالوم .وقلا نيب لاملا ل وقتادحاو نم 0 اعلدب مبا ىلعالا لخدبال



 ام كلذ نال ناسنالاهيفخم

 تونذل ةرطخو رفك
 مزعوةوةعم مزءربغ نم

 بياع مدن اذا بونذلا

 ه'مرفغت ساو هنععجرو

 ةئيس وهاذا امأفروةغ

 هناالا كلذ ىلع تباثوهو
 سدا عدامب هساشع عنم

 ىلع بقاعإال هنافدرامتخاب

 مزعلابىأولءفةب وقع كلذ
 ةب وةعسقاعنال ائزلا ىلع

 هب وقع بقاعي لهو انزلا
 هيلعهلوةلال ليقانزلا مزع
 ىتمأ نعءافعهللانامالسلا
 ملاماه_سفنأ هب ت*دحام

 روهج اوهب ماكتتوأ لدعت

 ةرطخلاؤفثيدحلانا ىلد

 ةدخاؤملا ناو هزعلا نود

 لامهيلاوةمي ,اث مزعلا ىف

 سءشورو هنموب ا يشلا

 هللاامهجر ىناولطلا ةمئالا

 ناىلاعتهلوق هياعلمادلاو
 عيسشت نأ نوبح نذلا

 ةشئاعنعو ةبآلا ةثحافأا

 ديعلا مهاماهنع هللا ىصر

 اعتب لي رتع نيديععلا
 نم هقحاي امي كلذ ىلع

 قوايندلا ىف نزالاو مطا
 امل هنا ري_سافتاا رثك أ
 تعزجةبآلا هذه تاز

 م-هنعهللا ىكر ةباحعملا

 تندحام لكي ذخاؤنأاولاقو

 نماهلوق لزنفان_سفن أهب

 هللا غاك.الهلوق ىلالودرلا
 اماط اهع تاسوفل و الا اسف

 تبسنك اامابباعو تدمك
 .رابخالاىفالماكحالا ف ن وكب خمسنلا نا ىلءنوةةحلاو ةبآلاه ذهب تس اهئااهضعإ ىفو مزعلا نو د بسكملاب كلذ ىناعتف

 ١ هييصاع ديعلا هللا ةيئاع .هدهلاقف ملسو هيل ءهللأ ىل ههللالوسر كلا ل

 رفكلام .زعنا لصاحلاوهيلعمزعو ةدقتعاام نكلو«ئءواخلا هه سو ىف سدا (15 ١)

 الام فياك-:ىر# ىرجتاةذخاؤماواهءفد نم نكسمالوىلفلا ىلع درتىتلاةدسافلارطاوااو سفنلا

 مزعي وهيلع هتسفن ناسالا٠ 00 ل اما راو نابع يجو قال

 اهلبق ىلا ةنآلبةلصتمىه ,تبل اودي جلا را 15 7

 هوفختو ا ةداهشلان امكن مدوهشلا هيأ كسفنأ اىفاماو در:ناوةبآلا ىنعموةداهشلا نامتك ىف تازئامناو

 سا نايتكلا اوذحت ىأ

 ىاماورهظنىأ اودبتناوىنءملاو نيئمؤملان هن رفاكل اىلوتي نمد ف تازث ةبآلا نامه ضعب لاقو اهم 1

 نكلهسفن ع 0و 1 نام قانلا مي

 هفرص مزلي لف ةيضق بيقعاد راو ناك ناوماع ظفالا نال فيعض | ذهو هللا هد 5

 مثةماعةبآلا نأ ىلا ءاساعلارثك ًاأبهذو هللإهب كبس احن هورهظنالفهوفختو رافكلا ةبالو نم ىنعي هب سفن

 ىلع ازئامل لاقرب رهىبأن «ىورام هبلعلدب ؛ واهدءبىىتااةبآلاب ة ة>وسنمىه موقلاقف اوفلتخا

 دتشاةبآلاهو ةختوأ كسفنأ !ىاماودبت ناو ضرالا فامو تاومسلا ىفامةلل ٍتولعشا لم نلالوسر

 0 دا لكوكب مسمي اعهللا فصةللالوسراوت اق لسو هيلعُللا ىل هةللالو هر باصحأ ىلع كلذ

 ةبالاهذه كاعد تاز ا دقوةق د هكلاوداهملاو ءايدلاوةال صا ى ,طئاملامعالا نم انفلك هللا لوسرىأ

 انعمسكلبق نم نيباتكنلا لهألاقاك اواوقتنأن ودب رثأ لسو هياعفللا ىل هةللالو سرلا ةفاهقيطنالو

 للا لزنأ أمهتتسلأ اهم تاذو موقلاا اهارتقااسافري_كملاكرلاوانب ر كنار_فغ !نعطًاوانعمساؤاوق لب انيصعو

 قرفنالهإسروهبتكوهتكنالموهللابن لكن ونمؤأاو هب ر ن.هيلالزنأ ايلوسرلا نمااهرثأ ىف ىلاعت

 لزنأف لجوز ءهللااهخ فن كلذاواءفامافريص!ا كيلاوانب ركن ارفغانعطًوانعمساولاقوهإسر نه دح نيب
 انأطخ اواني ن اانذخؤتالانب رت؛ستك !اماهيلعو تبسك اماطاهعسوالااسفن للا فاكمال ىلاعت للا

 معن لاق هبانل ةقاط الما:امحالوانن ر منلاق انلبق نم ندذلا ىل :هتاج اك ارم اانيلع )م تالوانب ر معن لاق

 سابع نبا نعهلو إسم ج .رنسأ عن لاق نب رفاكلا موقلا ىلءانرصنافانالو متن أ نجراوانلر ف غاوانع فعاو

 ىتمالزواجت ىلاعت لانا لاق لسوهيلءهئلا ىلص ةنلالوسرنأةريرهىفأن ع( ق) م 0كم

 ريغةبآلاناموقلاقواهرو دصهبت سوسوامةياورىفو هباوملكتي وأ هباوام عنملام اهيسفت اهب ت دحام

 الفربخ هللا هب كب ساحب ىلاعت هللا لوةوزابخالا ىلعدربالو ىهنااو ىمالا ىلءالادربالخسنلا نال ةخوسن»
 مب واق تبسك اهيلاقفابسك باقل ىلاعتهتلات”أادق موقل قفاهلا وأ:فاوفاتخاممخسنلاهياعدرب

 رفغي مثهياعهب ساحب وهيدربخ من ةللاهماعيالا با ةمهوأ ةحراجةكرح ن..هنلعأو أ المعرس دب علل سداو
 وأ,طاعأ نماودبأام عيمج هقلخ ب ءاعىلاعتنلاناةيآلا ىنعمىف نورتسآلاقوءاشر ام بذعي وءاشيأم

 نمايندل ىف ههث دحامودو هباوا .عرملامم فخ ا هوذخ أ امىلع مهتبقاعم ناري هيلع هبقاعي ودوفخأ
 زءهللالوق نغآكناعتاًاساهنأةيمأ نعةشئاعلوةاذهو اهيلعزونز<ىتاارو.الاو بئاصملاوبئاونلا
 اهنءىناأسام تااقفدب زعأو سله ن.هلوق نعو هللا هب كي _ساحيد وفوأ مك سفن أىفاماو دبت نا ل

 ىتحةيكدلاو ىلا

 نءرجالاربتلا ج رخام هب ونذ نهج رخل درعا! نا ىتاط ع زفيفاه دقفيف « هيق دي فاهعذي ةعاضبلا
 ل و هياع هللا ىلص هللا لوس .رنأ كلام ن ند .رعهلو س رغن هح ثيدحلاقو ىذهرئااهج رخأريكلا

 هيق اوب ىت> هبن ذب ه اع كم ارمثلاهدبعب ةللادارأ اذاوايندلا ىفةب وقعااهل لعرب | هدبعب هللا دار ًااذالاق

 هودبتالو ىأ وفخحتوأ هيلع م .زعءامم ىنعي كسفنأ اىفامأو دم ن اوةنآلا تعسف موقلاقوةمايقلا مويدب

 كل ا م ع ا

 منأف
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  0ا 5 ١ 5 ١
 | الأ نس 13 1 9 3 تمم و 6 0 جاجا ن هر : 2 00 أ ” 8 1 2و 0 34

 + 1م ناكةرم لانا نهج لا داهرإلا زيد لع 0 ار دال: قفشات الود الار كرا ك1 ا
 تملا طامشا لعل ا (ةطوقم 1 هلوةونا,ةرالازب و طرة رقما نأالدايشالاو تتكللا قثوتأا مم اقناع 1 0 :[ 1

 42 0 د شا نال ءآ1نآِف (| عب مكذغل م اناف) شيقا]نودبلو او تاجحالاب جما ن نول نا كلان هزم ال
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 5 وهو رمال 1 !| ره عتق هلك ْنث ا هدد (هتنامأن ماا ا الا دؤلف) نعرااددو كلا هنأ# 44 0 4 5 ل و

 ان مودم هل 0 7 تعم دمعت هيت د يجند >< 5< ٠ و هدأ ! همم همهم ل نجع دماك# 911 8 ا 754-1 مدام *

 | نقاونو عراف فويل (ةو: ٍةب) ناهرفؤعرق نر عج 6 هرف)ل ةباتكتلا تال1 اوديو ندي (اينام:
 كمل مدماد :اذإ يملا نه هرلاقبب اودلا : رهراال ايكو تايسون وكَع 0 كو ةفانوعر#ا 1 3 1

 لائدؤب : 0 يدع عمر ةسلا ىف نايترإلا 59 .21تلقناف اني داون دأاب تانم 2 دوناق ناسنالا دعما 5 رجلا

 م هيعك ا 3 8 1 معلا ا ءرنعةعرذز» سا ادب | لد هبا لور نأ ادقورم 39 هنيردربسال نصوم رمزا ا

 012 ثاوكرألا» وك أ ديد 5 اك مد كا عدلم نواس ىف كلذ م :ركيو 1 !ىلاو اد ءانظ لعأو 00

 اجا 2 اما ليبس لف هبلاعب هلزأ, رم اولا 1 1100 فلانا 2000 ا

 املا ةامر اع قوناوداو هلا .ةيازك 20 عاقم اور - 0 ردا ا العفو : كنا 1 لآ ل داي دل

 مينا فبرقاقتارل"|[' :
 روعلا قالا روع ال هاج لاقو 4م كن 0 اك 1 ل 017 اأو 3 | نةيلانأَ | ها 5

 !عالتنلءإلا معلا لعع جاما مولكإأ ناةبآلار جاظرع ويا اعثر آلا ارداظإ نتاع دكامادع 0 1

 را هةر وهو شيقلا الاجل رعرلا نأ ل دواضاولا ىتتار ! م2107

 مهد ندر واف ضيقابإلا مال كلود قحاب تت 0 قاف أو و هه رأ| * 0 :دومثلاناآللا' 5-6 5

 , || 6 اقوا نيونراداب فسم نوعا وس تجومو نه را دانا اانلع نمانايع

 ا ةبونم نو رإ و قمع اح اص 2-1 1 | .امىدلاب منان( 3 ل نأ انافإ ادم[

 نئادلاو | راق فان ناكروذلا نك عىذلا نو 14 ينجب (هقناب نونا :دلاد اذ) .ةبوجظ ع قد

 تىدح له ءلءهنإب ةالاوجب ناك 1 :ناوقنأب 0 دلا نم --بقج ماا لا كاسل ىذا

0 18 20 

 مااوع ادتيالاب وأ هبلق أب

 ناربخةلخاو مدد مريخ

 هدد-ويبلقلا ىلا نسأل فاو
 باهلاالو_ آلا ىهتلجاو

 ايقنت تال دو

 نأ

 4 50 ءادلا ناظدن ع نوك نأ ىلع نوب لا ثان هرونم>ارلو هيلعدي شب لوب هكا

 ميا م را قتياد) لونا دك أ ًاتكللذو از ايشو اعمنم نوتر اود! ءونقلا يد ةلادةويلا ىدؤ شاب
 : ندحأك 0 ءاجملاوإ اع لب دو الولاء عسب 1 إأ-5 ا 1 داع 0 دآ 4 نويدال

 اتا قا/ فاو هس كان
 6 ناك انافاوع ىاعشمب

 ا تاقااباد 8

 القفا داس نالوا
 1 1 اازءااسعإ ١ - احلا ا

 م دو 0 اما لامع داذا و8 ىلإ (ةداهشلا 852 , 0 ا |( ةؤد 2 2 ١ داطخ لاء 3 50 0

 9 0 هذ قا 86 ا + ق> كال لا 0 7 6. دات ؟1! اق منيع ىبدهاشلانالشلل
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 ناك | هق.باعلا ىف ردا مل بأ دأاو ىعا وة 0( 7 اا انا 3 0 5 اا ١ 1 لاو

0 : 0 

 : 1 لاق ىلا مهناف ةداهقلا ناد 3 انا ا ماا | ف 2 1 ىلا 1 0 لأ

 هداه ثأاأي نا 2 ( ماع نوايا ءةبادآل كااذ 5 2 ل ب 0 ا 0 ٍِ ا /

٠ 

 2 حت بتأأإ مم هَ بو 5ع 1 هذا 2 42-4 9 5

 ليت زنالو ىلق هف رعا و ل رانا 1 4 2 0 0 ياما 01 0 نايكي ايعمتإا# 5
 جدد م! وءاضبت الا رب ممر

 بتاكسسساتيب ا اخ ملل يكل 10-7
 لاعذأ !نالو نم( راكك فر 7-1 0 0 ا

 ناكل :جاذاو يولقلا لاوقأ : :رمامهد رفكتااونا الإ قياسا فان لا ل دأ نأ, ءرتالأ ع راوجأ راس لاعقا نم «ماقعأ بوأغا[

 روزلاةداهب شون كار ةالاابع ارك ًالم-ممءهتلا ىؤر سامع نبا نعوبوأ- الا مظاعم ن مهادلدو هدقف بواقلا 01 ةداه ١

 اهل (, ا ذات تالا نا لال يشك ءاءعوخال (ماع) اهراهظإو هداهشلاب رار (نياماع قلي دارنا اكد

 ايف س مئلاشب دحو سواسرولا ل هالوك زا دك اك (هبا دبي سا عال و. دا نم يعإ يم جيف فانا اروي :نانإل 1



 ان( 0 اول بدال

 ؟دأ ايرعص) ى+ ادني دلل

 ذا ىف لاق | اوربا لاو

 !اةراشا (مكاذ) هترمسن ىلع
 . ا (ةداوشا 5 :وفأو ١

 امه انو بري دا اوبال

 ل !ىلاا ودحر
 ةلقثو ىف ج ل كالذ

 الا) دا ن ؛هبالماو نم

 (ةريضاحة راع نوكأ

 فوك نال ىأ معابت

 1 نأ الاوأ ةراو ةراحتإا

 دا قل باج نوك-إ

 ةر.ذاح ةرا هريغ ةريداج
 نأإلا ىأة باتا ناك ىلع
 يغفر .ذاحةراكت عي 5

 مرات مسالاو د هيا

 (اننيدن)ب 00

 فر (<دب) هرقب
00 2 

 3 5 2 ع ع

 حسب 00 0

 اهو ل ننس ال |

 ق ل ول لب ا

 اندهدغأ 4 عَ 5 اق

 داهشالابصأ 6 عبار اذا ١

 ا عال 5 21 ٍِ

 دعبأب !طوح ًادئالاثاككأ
  تالخالا عوذن ندم

 واما
28 ُّْ 

 : 1 اعمل ا مجان اذا اردو شاودبدب رأوأ 1

 - لآ رقالوةداورراةيلود تع لايضي را 2001 المت (ديوغالود ال تدنلل سالاوةباتعلا نرد
 8 لا نءيام هن بالباب لا ةباجإلا 2ك كرتزعدهغااو باكل !ىرنيعئاوبر اذرالبام منعالاىضرسا.ع

 0 .ناد(ادلواناو)داب نيهثيعانؤ بديه لمع م أما |نيدقع بتاكل ىط#البأ انو مهم نعال ايام رارعغلا نعى مااوأ
 : م :لعق) ةنبد عئاربت (ةاكماعبد) :يارأةفااعف (هااوقان) من( فيس) راريغلافاف (هلاف)ادراضت
 5 يد3ا 1 قدما

 2ع رعاشلال اق |دأع

20 

 هذة اء ا-| باع | :؛ <دأ) لمضاب ايفا نينا # نش
 نا 7م -

 0 00 1 :ناليايثلا وف زااذار اوع ةلالد يفد كوأ معا قا |ناك لامن ع 017

 ناع رغاا قفنا يد كلاوتقو ىلا (ولج أ ىلا )اوس ءىأإ اريهة و وبن : نأ بانك البرج ذا|نو 5 نأ 0 در

 «الفرل (ةادن)لدملا اوهواو- نق نبل )بن :ِ لذ ىأرم :ادلا ينم فانا يكن نأ

 .اذاوتاقوااورادقاا فكل“ اعف بقهلاف 0 5 احادعافل 2 0 ٠

 دج فيغو وف بدي أوه لقد ري وهف رف ناك نافويذ نك ع لاقو نيبذو نع

 ةيابصنلاو ادالاوعداماذاو|دهغلا بايالوةبآلا نع ياهئادأو:داهجلا افا فاه يطع لقول لاود-الا

 دهاتخاا ليقوافراعناك اذاةباقإلاوءادإلاو لبن هلا دماج نب مالا ف ةيآلا_ 57 اهوا ىف

 0 ألا جد!الواواعالوىأ (او.أتالبإ ءادالاوءلعبجوديشاذاف دوش ماب راع

 :هل(1عأنا) ارينكوأع 3 لاوأ ىن+!ناك اليإق ي(امكوأ) ناك (اريغص) نيدلا ا لا عج 1

 عاناوو أ الدلا دنع .ءأونع (ةادنم اميفأ) ات لا كالذ ىو 0 اذإ نيدلاوىا ا

 يرعأب نإ ادار أ يفدأو) دوهشاارك ذر ةباتكت لانا نعي (ةداوخال موق أو) 4 2

 ديادةرماعةراك مم :نأالاىأ (ةريداعة راع نوع :ن أإلا) ةداهشأا ف اوك كالا نأ ىلا برقآت

 (ةردك ناز كا دورغ الأ / حانج كلع سالف) لجأ ايف سلا مسامفعأ ( 8 يحل

 ضصخرامان عاب رالاةدايزلاو هال تاطااهغي رعاولاومإلا بيلقتةربجيتااوةريضاملا ةراجتلا ىف
 عع ةااامفاونكو واق ننانلا نيب ىرحايةرثكا ةراجتلا نم عون | !.ذهيفداوخالاو : باق 2 كا
 ني ميس اجلا 3: اص نت ءقح نيالابتا | نودع ءاولك دخأ اذاةنالي وملء ىلإذ ذل داوقإلاو
 || ةداهلا ةرجابف يا (ميبابناذا ايدو خأد) داه الا ةباتكعلا ىلا ةجاحالف دحاويتلا فوج كانو
 8 هعلي او ودق اووربكو قطاريغص ف دودي نأ جيف بوجوالوع ليقف مالا ذه فاوفلت# خاو هيفداهشالاب

 | يذلا د ؛.افا افاضعإ نإ :اناناوق :حوسامالا ليقو رووا لوؤوعي تايدعتساو بد أولد و

 يلزالا اراك رراغا !لمأرا راما نع يبن (ذب شالو تناكرأ انيالب)كاعةرقج و هتنامأ نا
 ا 000 وأدب: زي بااكلار اراذإ ءاده_ث نأى أ فد هاقلاو ب ت6 نأ ىبأدف ب 6 :اكلا اراضيأل ءانعم

 | كيالاءابلا جف رداضي ل بأ قود عاذلا كل ذكر نا !ةيلءنمو أقل ب اعرممف اب .اعيلءااب فرع

 ا او ا لش ىلع نكن الوفبا نالوغك 0 الا لراعي ا نأ انو
 ٠ نأ اوامر هن نع يوفامرتجاو نع غابه غش قاع وباع وا ةيعداذ ادب نأ 1 ةناضا ىاذل

 ::داه ا ءاف| 4ع

 4| ا

 :لدعأ هيأ

1 

 ظ

 | الان د حورخي ةيدعنكأ اقيم رارعقلا نمنع ا (او 4 :ناد) اي# ريغبااعإ
 اهنافووردع اوهنبا|رفاخ يأ (ةنااوقاب)

 0 3 داماك انداارمأف كل

 اذ ا هلع 5

 || اداغرانوكيلب ىف لا
00 0 

 اهؤملاووداب زاواب رج

 ادام نب رفا( رم لع) اين دق(



 اهه
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 /ُ 0 ًارثكأل را ا لا 0 | نه ىنع ككل رع 0 2( اجر
 مهريغو ديبعلا لوانتي ماعم اجر نمهلوقنالوقلا اذهةذحو ديبعلاةداهش نب ريس نباو حب رش ةزاجأ 3

 ةداه_ثتناكهيف طئارشلا هذه تعمتجا اذاف ب ذكلا نم هعنمتهتلادعو نيدو ناسنالا لقعنال كلذو

 هليلعبجوةداهش لمحت نمناىضتقيصن اذهفاوءداماذاءادهشلا بارالوءاماعلاروهج و ةربتعم

 ةداهشلاءادأىلا باهذلاهيلعمرح كلذ ىفكنذأ,ملاذاديسا| ناف كلذ كسل دبعلاواهببلوطاذا ءادالا
 لجرف) نيلجر نا دهاشاا نكي ناف ىأ(نيلجرانوكي مناف )ةداهتلا لهأ نمدبعلا نوكيالنابجوف

 لاومالاىف ةزئاجلاحرلا عمعاسألاةداهشنأ ىلعءاهقفلا عجأ أو نان سعاو لج .ردهشيلف ىأ( نانأ صاو

 هناىلا ىأرلا بامصأو ىروثلا نايفس هذة لاو.الاريغىفاوفلتخا او نين ار ماو لجرةداهشب قل تاثيف

 تبثياللاملا ري غنأىلا ةءاج بهذوت اب وةعلاري_غ قوق ار ئاس ىفلاجرلا عمءاسنلا ةداه-ثزوح

 اهوحنوةبويئلاوةراكملاو عاض ,رلاو ةدالولاك ايااغءاسنلا هلع علطيام نأىلا ىمفاشلا بهذو نيل دع نيلج ريالا

 ىفةلوبقمالوةرئاجريفغعاسنلاةداهشن ا ىلءاوةفناوةوسن ةعب رأةداهشوأ نين أى ماو لجر ةداهشزوجن

 هتناماوهن دف ؟دنءايض ص ناك م ىنعي (ءادهشلا نمنوضرت نم) ىلاعتهلوق ف دو داو تابوقعلا

 ةأورملاوةلادعلاو غواملاو لةعااوةب راو مالسالا ىهوةرمثءةداهشلا لوبقوةلا دعلا ىف ةربتعملا طئارسشلاو

 نأووهسلاو طلخا ةرثكب افورعهنوكيالوةرضماهمهنع مف ديالو هسفن ىلا ةعفنمةداهشلا كلب رحال نأو

 بذكيىذلافهنداهش لبق: الب اذكلا نال: دود ىمرفاكلاةداهشفةوادعهيلعدهش نم نيب وهن نوكي ال

 ةداهشلبقتالو ضعب ىلعمهضعب ةمذلا لهأ ةداهشىأرلا لهأ ضعب زوجو هند اهشد رتنأب ىلوأ هللا ىلع

 زوجنالوهنداهشحصت ىنحربتعم نونجمملل لوقالو سن أل وقوهو نير بس نباو جرس نبااهزاجأو ديبعلا
 ةلادعلاوءادهشلا ننوذرت نم لاقىلاعتهللا نالزو<اللاقف الذ نع سامع نب !لئسو نايبصلا ةداهش

 باد” اب صتئامىهو طرششةءورملاورئاغدا| ىلع ارصمرئابكلا ىلءامةمدهاشا!نوك< ال نأوهو طرمش

 رهظي ل-جرلان اك نافةعانصلاوةرشعلاوةريسلاو ةئيطا نسح ىهوءايحلا ليلق هكراتنا ملعيامم سفنلا

 طرش ةمهتااءافت او هنداهش درت هنءو سمةلق كل ذب لعبلغالا ىفهراهظا ن.هلاثمأ ىحتساممأيش هسفن ىف

 الوهريغق> ىالهو دع ق- ىف مهتمهنالهريغ ىلع ةداهشلا لوبقم ناكن اوهو دع ىلعو دعلا ةداهش ليبقتالف

 اعفن «بسفن ىلاهنداه_ثب رك نمةداهش لبقنالوام_عيلعهنداهش لبق”وهدلاووهدلول لجرلاةداهش لبقت

 ىلعر هن ىذالوادح دولي الو ةنئاخالو ئاخةداهشزوجتال |سوهيلعهللا ىلصهننالوسرلاةتااف ةشئاع نع
 هجرخأ عباتلا عناقلا ىرازفلا لاق ةبارقالوءالو ف نينظالو مطت بلا لهأعناقلاالوةداهشب .رحمالو هيخأ

 صاوأ نمايش عيض ن٠ نافةنامالاو لاملاو ندلاىفةنايخلاةنايخلابدارأ نئاشةداهشزونالهلوق ىذمرتلا

 معطقسملا لآ اسلاوه مئاقلاو دقح ا نيغلارم كبر مغااوال دع نوكيالهنعةللا ى منام ايس لا [هللا

 اه عفتي تيبلا لوخإل مزال ناله يدنا عقلا ءلاوسىف ةمهتالهنداهش درتف مهم دح موقىلا عطقنملا ل قو

 نينأ ارااىدحا ىسنت ىأ (امهادحا لضت نأ) ىلاعتهلوقو ْه مهتلاءاظلاريسكي ٠؟ نينظلاو مهيلاريسي

 دحاولا لجرلا ماق«نانأ أرملاتميقاف نايسنلاءاسنا| عامط ىلع بلاغا نال (ىرخالا امهاد_>ارك ذتف)

 ىركذ لا كل ذب لصحيفاذك انعمسواذكس لجن انريغ> لوغتف ىرخالااهرك ذئامها احا تيسنول ىت>

 امهتداهش نا ىن-هملاوارك ذ ىرخالاامها دحا له ىأرك ذلا نموهلاقهن أةنبيع نب نايفس نع ىكحو
 ءا- هشلابأيالو) ىلاعتهلوقو نامسنا اوهو لضت ىلءف ةوطعم هنالحص أ لوالال اوقلاو رك ذ ةداهشكربصت

 باح سغأ اذهوءادهش نونوكي مهنالءا ده, كايسوا ,ةداهسملا لمحتلاوعداذا يسعني (ًاوعدام اذا

٠١ 

 نأاوءاطاو (نبد.ه-ث

 ىلع ناديهش مادهشي

 (مكااج ر نم) نبدلا

 ةيرخ او نينمؤلالاجرن
 مالسالا عم طرشش غولبلاو
 مهطعب رافككلا ةداهُشو

 اند نعةلوبقم ضعب ىلع

 نكمل ناف (انوك /ناف)
 لور نيلجر )ناديهتلا

 لاجرلاةداه_ث نان سماو

 دك مق لبقت ءاسنلا عم

 نم) صاصقلاو دودخلا

 نمي(ءادهشلا نمنوضذرت

 ليلدهيفو مهنلا دعنوفرعت

 دهاش ىخذرملاريغ نأىلع

 ركدتفامهادح!لضتنأ)

 لحال (ىرخالاامهادحا

 ةداهشلاامهادحا ىست نأ

 لضنناىرخالا اهرك ذتف

 طرعشلا ىلع امهادحا

 ديدشتلاو عفرلاب رك ذتف
 داع نمو هلوقك ةزدج

 ىكمرك ذتفدنم هللا مقتنيف

 نم الرك ذلا نم ىرمهدب و

 ءادهشلاباالو) رك ذتلا

 ةداهشلاءادال(اوعداماذا

 قود الدثل لل

 ءاده_ث مهامسو مهقوقح

 املالي زيت لمحتلا لبق

 نئاكلا ةلزنم فراشي

 قاثلاو ضرفال لوالاف
 اذكءاظلا سكب هلوق

 باوصلاراني دياب خسنلا ىف

 ها ءاظلا حتفب



 000 رت قيال نسما كلام طظنلا٠ ندب ؛لف نيدلا اوسكا افلاقب نا بجوارك ذب مولذا(هوب 3 9

 ملماهث اذا ىتسعملاو 5 اونايسنلا نم هند هاو قبو كاذنال نبدلا ةبات يسم

 1 نومضالا إلا حابب رلا هللا محال لاقو ل ساادب (؟٠377) دارماناامسونعةشلاىضر سابعا

 ىلعلياد هيفو ةنا لوطأ

 مساا ىف لجالا طارتشا

 نيب )مك بتكيلو)

 (لدعلاببتاك )نيني ادا

 هلةفص بت اك قامو

 ىل-ع نومام" باك ىأ

 طايت>الاب تنك 0 1

 نأ بام ندع 0 ه نال

 ه-يؤو صقت الو بك

 بتاكلانو<نأل ياد
 ىت> طورمشلاب اللاع اهيثؤ

 عراب ال ١ عمن وتكمءىجب

 ريختب نيذيا ملل ممأوهو
 0 ع

 اوبتكتسيال نأو بتاكلا
 بتكي ىتحانيد اهيقفالا
 بأي ؛الو) هيلع قفموهام

 نمدحاو عند ئالو ( بتناك

 كبتكي نأ) باتكلا
 هللا هما عأم لدم ( هللا هماع

 الولدببال قئاثولا ةباتك

 بتكي ناب قاءتماكو ريفي
 ةاتكلا كالت (بتكيلف)

 ىذلالاع و)اهمع لدعال

 ىلمملا نكمالر ( نما هيلع

 قملاهيلع بجو نءالا

 هنابن ىلع دوهدمل اوه هنال

 نوكمفههرارقاو هتءذىف

 هسسفن ىلعارارقا كلذ

 ءالمالاو لالمالاو هنالب

 (هبر هللا قتيلو) ناتغا

 نيدلاهيلعىذلاهللا يلو

 فأ.ش هيلعىذلا قا نم صقنيالو (ايش هم سخبب الو) هقح لكلا دوي نوف ءالمال !نععندعالفهب 7

- 

 قحلا ب حاصان وك الحل سلا فوعببلاف نما !ىفمزاب ل-جالاو هوحنوأ داص+لا ىلإ لاقولاك ةموا_عم
 مدق ساب عنب نع (ق) معلا لهأرثك ًادنعلجالا هيف مزابالهناف ضرقلا فالحل جالا لح لبق باطلا

 ىفف ذر ىففلسأ نء«مطلاّقف نيءاعلاو ماعلا ارعلاىفن وفلس ,هرةنيدملا مس وهيلعةللا ىلص هللا لوسر

 متتيادت ىذلا نيدلا 00 اىأ(هوبتك اف) ىلاعتهلوقو ' مواعم لجأ ىلا مولعم نزووأ مولعم ليك

 جي رج نباوءاطعبه ذموهو ةبجاو ىه ليقف ةباتكلاهذهىفاوفاتخاواضرقو أ اماسوأ كلذ ناك اعبب هب

 وهوسابالف كرتنافباب>تسالاو ب دنلا لع لو# ىمالا ل ةو ىربطلا ري رجنب د#هراتخاو ىىخنلاو

 اضعب كضعب'خرمأناف ىلاعت هلوقب خسن مئاضرف نهرلاوداهشالاوةبا كسلا تناكلب ليةوءاماءلاروهج لوق
 ةباتكملاةيفيك ىلاعت هللا نيب مثةةبيعنبككلاو ىعشلاو نسحلالوقوهو هتتامأ ن متثا ىذلا دؤيلف
 قا ىأ (لدعلإ) بتاكب وا طملاو ىلاطاا نيب نيدلا بتكيل ىأ م 5 هب بتكياو) ىلاعت لاقف
 نال نيناجلا نملاملا ظفح ىه ةباتكساة دئاف ن أليقهريخأنالو لجأ مدقنالو ناصقنالو ةداب زريغ نم

 ن.ءهولجالا لوا ىلبق ةبلاطملا يدق: أداب زباطهيلعرذعتةبات<كايديق٠ هق-نا ملعاذانيدلا بحاص

 نمةدئافلاهذه تناك اماف هيلع ىذلا نيدلا لصأ نهصق ة:لاو ا دوجلاه .اعرذعت كلذ فرءاذاندلا هياع

 ىلع ةباتكلا ب وجو ىناوفلتخاو (بتكنأبناك ) عنتجالوىأ(بأيالو) اهم ىلاعت هللا ىمعأ ةباتكلا

 ةناتكسلا نمعانتمالا نعى همن مالكلارهاظنالامهبم وجوب ليةفدهاشلا ىلعةداه_ثلا لمحتو بتاكل

 وهليقو كلذ هياعبجوامهلهأ نموه نمةداهشلا لمحتو ةباتكتلاب باوطاذاف بتاك لك ىلعاماعاو
 بابصسالاو بدنلا ىلعو» ليقو كلذ هيلع بجو د>اوالا دج وبل ناف ىب «شأ|لوقوهو ةيافك لا ضرف نه

 كاتركشي و مسا  هيخ اةجاح ىضةيلبت نال سان ةف قرشا -|١|هماعااىلاءت هنا نال كلذو

 مث دهاشلاو بناكلا ىلع نيتبجاوةداهشثلا لمحتو ةباتكسلا تناك ىليقوهياعاومةللا معن أى كالا

 كلذو (بتكيلف) هب سمو هللا هعرش 2مكىأ(نلاهماعاك )ديهشالو بتاكراضيالوهلوقب ىل «ههاامهدجست

 نيمصلا دحأ صخالو:جاحلاد_:عة نوكي نأ حلصيام بتكي و صقنالودب زبال ث يحب ثتكينا

 هلعاقفتم هدام نوكجي نأوهق-لاطب | نمانما امهنمدحاو لكن وكي ن أو َرْحآْلا نوددل طامتالإ

 ةغالالاعه_يقفوه نملالال_دحنالرومالاهذ_هو اهبف عازنلا عقب ىتلا ظافلالا نمز رتح نأوءاسماءلا دنع

 عيل هناسلب هسسفن ىلع رقي احا« يلع ىذلا بولطملا نا ىنعي (قملاهياعىذلاناعلو) ءاماعلا بهاذمو

 [ههانعمناتعيصف ناتغاءالمالاونالمالاو كل ذوو لجالا ةفصوهسنجو هردقرك ذيف قا نم هياعام

 نافآيش) بجو ىذلا قا نمىأ(هنم) صقذيالو ىأ (سخببالو ) ىلملا ىف هب( هب رهللاق قتيلو) دحاو

 رذبملاوههيف_ىلا ىفاشلا لاقوريغصا| لفطلا وه ليقو ءالمالاب الهاج ىأ (اهيفس قا هيلعئذلا ناك

 نأعيطتسي الدأ) نونجوأ هتءا لقعلا فيعضوه ليقواريبك انخيش ىب « (افي هضوأ) هئيدو هلا ادسفملا

 اجو أ باكلادضرونملاكتالةيضرأ سبحوأ.الك جن !ىعوأس ران ىنعي( وهل

 ىنعي (هيلو لاهياف) ىلاعتهلوقوهو مهماقم مهريغ موقي نأ نمديالف م هرارقا سد,المهاكءال وهف هيلعو

 بحاص ىلولايدا رأ سابع نبالاقورارقالا ىف هماقمهنال ,يياع رودحلا ةئالثلاءالؤه نم دحاو لكل

 قدصلابىأ (لدعلاب) هقحبرعأه نال قا باص للميلفءالمالا نعقملاهيلعىذلاز بع نا ىنعي ندلا

 اودهشتساو

 هلهجوهريذبتا«يئءاروجحوأل ةعلا ىفةفخ هفسلا نالا: وذم ىأ(اهيفس قا !هيلعىذلا ناكناف)هقح ضعبلادو# نوكيفءالمالا

 قدصلاب (لدءاإب)هب موقي وه يمأ ىلب ىذلا(هيلو لامي لف )ةءالإب لهجوأ سرحوأهب ل( وهل ؟نأ عيطتساالوأ)ايبص (انيعضوأ) فرصنلاب



 ل 0 ار تاع ام عقلا قف جائت 31 مز مقل :اقل| :نأ لاذ هوت ذلا ماظل اذان هوةيأع ١

 ىئذدلاؤ لاقف 0 ذلا د دعنا ردها لوسراينتلاس للا ن هناك امافانعزفواهةكسقدا دشتلا نم .

 ب ' 0 ا 1 2 7
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 1 را |[ ( انا م مك هللا اكلات تقف نأ ُ ا 5 لَو وأن لاق 0 1 1 0
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 مهو ) تيتتك امغا ا
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 تع || 3 9 :١ تاددالا

 3 0 ىذقن ىح ةدخال دام نيد هيلغو ىح أ مملذق مح 1م يفصفرقالجرذأول فيش

 قاقانلا حتفب : اقرأ 0 1 اوفاونأ(ا اوقتاؤ] لجو غالوق م ثلا
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 2 0 5و نادت نار ىلعا هل رتخ لاقف سويا لا ىلماةلا لودر ىلق تأ :ةيارح اهله

 |١ قصت :زافدسلو ةونادأ تل ليقواعول نإ ريقعفا دعا التو ةيا عاثلا نة ةلل| لوسر اق دعب نقاعو ةرقنلا

 |١ عرش يف ا و ديلا ف :ةرمذع لح ا ةينش للا هال مولافكوالا عير واف قتلا ورا

 نابع قبالأق (نيدب ,متيادتاذا ونسآ كيذا أي لف :زغالوقه رأاةنآتازئ ةيآرخا ناضابع قنا

 سيف نذأو هناك ىفةللاوادق سم لجأ ىلا قومذلاكلعلا نأ هش لاق السلا عابأب ل رلأ 8غ رحال :

 :كتاغاذاةدتناذ لاقب . نبدلا م لغاقت نبا دقلاواضفب حش نبا ةوأ نيللي مثماعت أع ةناقلاذاةوقو ْ

 ندية دتيققةاطاقلا ىفعو زاجل ىلع قاتلة 2 قئذنلاق انئاَو ندلا

 ةلوق قةخ ِدلا ريما عجربا نيد لاقاسنا ل تيقؤ رخآلاو :نيداعملا د أ قا ف اقفال نن: يع

 ةرك دامت سيفو كالذي ءظالا ندسحتالف نيذلا اوبك افكاقي نأ تجول لل ذر كب :ولذا هوت اق
 ةدةرتسقولا كا رالف لوألا ةنؤاقتةدد كلا ىفي (ىفس لالا 2
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 011 عي 107 ا واقمم !اذاودع 32 ا[ 1| قاقلا و عار ىلآ | نبات عداد 3

 و ل نهب ادمأب لق فوك رخجأ ضف مود ةيفينلاو ةعولا اررغا |
 5 ١ ٠ 1 نان ا 4 3 : دن

 ١ 1 يا 1 نأ 044 131 120797 3ع نأ“ 9 0-0 3 3 ١ | 3 اللا 1 00 | 0 ل /

 : 1 ل 1 [( :٠

 05 6 2 0 || لود 1-2 هلا توات ماما اه ره ةرهعا هياق وماذا ل | كو ا 0

 1 هقئعتزضالاو تاتى ل ةينعلس نأن يماصتا/ ا الا رلا لك 6 عقم كَ

 نوماظ :الىنعي (نواظنالؤ نواظأ ةالكلاومأ شفر كاف )ل مهجور لا نك أم |[ 3 |ىأ (م ”ناد)

 !لاقذيأل امد 8 تازئامافلالا أرز :نافقنب مع 11 3 وشاظتالو لاملا أر لع دام عومشلا مثأ

 1 تادرعات وقالت :ةانانادنالهناقدشا ىلا ت تود لد م * نمائرلابلماقت ناكئذو ىقثلا فرمتون

 : كردتن أ ىلاانووخأ اولاقو نيد<_.لعناك نموةرتسغلاةرب_غا اونباكشفم-طاو هةأسؤرئاؤذزق هلوترو

 نقلا هيلع ىذلا ناكن او ىنعي (ةرسع وذناكناد) لجورزعةلل الزناة هور. نأ اوناف تالعلا

 : ىفةندؤنامدخو قاضإاذالجرلا ارمديع ًاولاملانادجوردغتوهوزسسلا ضر ةنرمدغلاوارشعم كتافرغ

 1 لاملانادجووهورانعالا د ضوعؤراسبلا مز ىلا ىأ (ةرسسمىلا) ريخ أنو كاهماف قأ (ةراظنف) هند

 لولا نيلوق ىلع ند لكف ءاعوه مأ ب لإ ضر اظنالا ل هودنآلا مح ىاوقلة+اوةنيذىفهدؤي ئذلا

 مكاخالجرنا رش نعرك ذواب رلاىفةبآالا نأ ( ىدتلاف كاحضلاو عرشو شابع نباكوقو ودولؤالا

 ١ ناك ناو ةناتكى لو قي ىلاهآةثناور.دعمهلأ عي ريش د ع ناكل جرلاةف ها أ اوه 1ع ىذففهيلاالخر

 اودؤتن أمة سمأيهللانا ةبادكى لاقىلاعت هللا نا وانرلاىف كاذاقا ع رسثلاقفةرشمىلا ةرظنؤةريشنغو 5

 ليفلاو هد اعاتب دعي ميدي هتلاان سمن الو كد اانا اومكحت نأ سائلا نيب مة ةكح - اذاواهاع أنا تانامالا

 | قاعت اعتدنا ناباوجتتحاو رغم ىلع نيد لك ىف ماعةبآلا كح نانب رسما .ةعاجو دهاج لوقوضو قاثلا

 ىغن( مل ريخاوقدصت ”ناأو) نب رمق عيج ىفانأعكحلا نوكيلةرسعاذل هن وةزمشعو و دنلاك ناؤلاق

 ( فرحانه ءاوكلريخرسعمالكلاوم أس ؤراوك رتتق نيدلا نمديلغانب ر رمدغملا ل ءاوقدض”نأو

 0 (نودعت متتكنا)اهييلا عن جار قدصتلا نا لغف لاحم ا سر رك ذ ذون رتتغم ارك ذ ىرج دق هنال هب )عال

 ىقعلا فلي : ربع تاوتلاوايندلا قلما ءانثلا هيف نال ظفأو كلرتخ قالمالا لأ

 اهلا ةداخق قأنغ ١) ين (ئاضقب سعالاو نبدلا تأ دود شنو ءدع عضولاورسفاارالظ !تاؤث فىلدف) ُ م

 ء .ةياعاتلا ضلال اور تعمس لاف لاق هلل: [لاق هلل ؟لاقرسعم ىف لاقف هدج و م هذع :راوتفةلاع رقناط

 !ٍ لاقرسالا بأ نع(م) هنععضي وأرتسغم نع فنيلفةمايقلا خوي برك ن لة يجيني نأ رس مكوة لس

 : نا) ةق دس موي لكب :هل ناك الاةرخ وية طلسم ل+ر نيد لعالم السلاة.اعهلوقل 2

 هماعإال هاك هماع ناوةن لمعيال نملعج هب اواوعتف تك اريخ هنا (نونلعت منك



 (؟1١/) 2(ىهتاف)إرلا نعىهنلاب رجزوهللا نه ظعودغلب نك (هب رنمةظءو.هءاجنك) (فاسامهلذ) عنتماو ىهنلاعبتف

 عيبابتلا قالطاهيفف تتش فيك اوعيبف فانصالاهذهتفلتخا اذاف مسوهياعلا ىلصهلوةو سنجلا قافتا

 اديناكاذا سوه يلعتا لسا وق ةوهو ساجلا ف ضباقتلا طارتشا عم سنجل فالّتخادنعلضافتلا عم

 ويف هنم لضفأ هيلعدرب نأهيلع 8اس 0 دج ةعبأرلا ةإ سلا ول ع

 لاقفرمع نبات الجر نا ىنغلب لاق كلام نءىورامهيلعل داب روهف ةعفنمزج ضرق لكو ةعفنم زج ضرق

 أطوملا ف كلامهجرخابرلإ كا ذف مع نبهنلا دمعلا تف هتفلسأ امم لضف ًاهيلع تطرتشاوافلسالجر تفلسأ ىفا

 دهاج نع ىورام كلذ ىلع لدي وزاجذ امم لضف أضر قتسملادرف ضرفلا تقو ىفالضف طرتشي ل نافلاق
 رم نبلاقف ىمهارد نمريخهذهلاقواه ذا, نأ ىنأفاهنم اريخاوبحاصىضقف مهاردفلتسار مع نبانأ

 ىأ (هبر نم ةظعومهءاج نف) ىلاغتهلوو و أطوللا ىف كلامهجرخأةبيط كاذب ىسفن ن :.كلو تماعدق

 0 ئيث ةظعوملاو ظعولا نال كلذوهربك ذي اخ قيقحر يف هئبن أت نال لعفلارك ذاماوفي وخوربك ذن

 دعب ىنعي (ةللا ىلا سمول اروفغم ىهنلا لبق هبن ذ نم ىضمام ىأ (ثفاسامالف)ابرلا لك أن عىأ ( ىهتاف)
 كاد غأو هانعم ل .فوابرلا لكأ اىلادوعي ىت> هلذخ ءاش ن اوءاهتأ : الا ىلع تبث ىتح همصعءاش نا ىهنلا دعب

 لك أميرحتد تعي نميف ةبآلا نا لوقو ئه سفن ىمأ نمهيلا سالو هيلع مرعوهل لو هاهني ود سمي ايف للا
 ميرهتلادعبابرلا لك أى لاىنعي (داعنءو) هبذعءاشناو هذعافعءاشن ا ىلاءتةثلا ىلاد ىمأف هلك ايمئابرلا
 كل وهصقنبىأ(اونرلاهللا قحعإ) لجوزعالوق يف (نودلاخ بف مهزانلا با أ كئلوأ5)العتسم

 اهدي د زبىأ (تاقدصلا ف ريو) ةلصالو آد اهجالو أ الو ةق دص هنم لب قبال سابع نب !لاقهتكرم بهذيو

 هللاىلصهنلالو رلاقلاقةري ره ىلأ نع (ق) ةرخآلا ىفاهرج ؟!فعاضا :وايندلا ىفاهمف كرايبو اهرمشيو

 تناك او مهب نجرلا اهذ تالا اعل االاهللا ليةيالو بيط طبعك ع نمةق دصإ دحأ قدصتام ل سوه ءاع

 نمىراخبلاو سم اطفالي سف أ وراذ اح اىبربك لبخلا نموت نوك يح نجرلا فك ىفوبرتفةرك

 مهنيميب اهلبقي هللا ناف بيطلا الاثنا لبقيالو ةباور فو هللا ىلا دعصيالو بيط بسكن مةريلدعب قدعت

 هرفكى لعرصم لك ىنع ( رافكل كبالةئلاو) لبجلا لثم نوكن ىت>هواف 5 دحأ ىب رياكاهبحاصلاهبب رب
 الو هنعوجزنيالاب رلا لك أن مناوهنعى منهيفو مثالا ىفاي دام ىنعي ( ميثأ) اب رلا لك اللحتسم هيلع ميقم
 ميرحتتلاداقتعاعمهلعفي نمىلااهجار ميئالاوإبرلال تم ىلااعجار رافكتلا نوك,ن أل متح ل يقو هكرتي
 اوامجو) هلوسرو هللابأ وق دص ىنعي (اونمانيذلانا) لجوزعاوق ب نيقرب رفا ةعماجة آلا نوكستف

 اون" 8 اهتاقو أ ىفاهدو د>وانمئاك راب ةضورفملا ىنعي(ة ةالصاا اوماق ما د سم أ ىتا| ىتعي (تاحلاصلا

 الو) ةرخآلا ف مطامعأ باوث مط ىأ م ردنع مهرجأ ,ط) مطاومأ ىف مهيلع ةطورفملا ىنعي (ةاكزلا
 نم قئاماوررذوئلاوتاونمآنيذلاهب) لجو رعءاوق) ةءايلا موب ىأ(نونزحرهالو هلع فوخ

 ذاذحلاتقوناك اماف رع ىفافلس ا دقاناكو نافعن نامعو ىباطملا دلع نب سابعلا فت از ليق (ابرلا

 ارخؤتوفصنلا اذ_خأ: نأكل لهفىلايع ىنكي امى قديم مكقحاذخأ امتنا امطرّدلا ب حاصلاق

 لزت ا وامهاهتف لسو هيلع هللا ىل هىنلا كلذ غلبف ةداي كلا هتمادلط جالا ل املف العنا كل فس
 قى نيك رئاناكو ديلولا نب دلاخو سايعلا ىف تاز ليقوامهاو«أسؤراذ_ثأواعاطأ واعمسف ةبآلاه ذه هللا

 لزئافابرلا فةميظع لاو« امطو مالسالاءاف فيقث ع «سانريمع نب ورم ىنب ىلا رلا ىف نافاس ةيلهاجلا

 ن.ئثلك الأ لمدارفا نم ءرباج اوراهف عادولا تي ىف ملسو هيلع هللا ىلصيبلالاقو ةبآلا ذه ىلاعتةللا
 نة عيب رمدانثامد ندع أمدلوأناوةءوضومة ٍاهاجلاءامدو عوطومىمدق 06 ةيلهاهلا سعأ

 بلطملا نبسابعل اب رعضأإب رلوأو عوضوم ةيلهاجلاب رولي زهولتقف دعس ىنب ىفاعضرتسم ناك ثرحلا
 ور*+ نبةعب روسيح وليلاب د _دعود وهسم مه و فرقث نهةوخأةعب رآىفتازن لبق و هلك ع وخكومهناف

 ( كيا - (ننان) - 18)

 هئمىضم اعد خاوي الف

 ميرهلا لوزن لبق ذخأ هنال

 قمع (هللاىلاءمأو)

 نم,رسلوةمايقلاموب هنأش

 هوبلاطتالف ئثكيلا هرمأ
 لالصسا ىلا ( داع نمو) هب

 !برلاىلاوأجاجزلا نعابرلا
 باو كئاواف) الحسم

 (نودلاخاهيف م.-هراثلا

 اوراص لالحتسالاب مهنال

 لحأ نمنالنب رفاك

 وهف ل->وزع هللا موحام

 دوادخا قحتسا اذافرفاك

 قاعتال هنأنيبنانمبوع
 ديلخت ىفةءآلاهذهسةلزتعلل

 (اوب رلاهللا ق>عإ) قاسفلا
 لاملا كليو هةكرتب بهذي

 فريو) هيفلخدب ىذلا
 اهدي زيرو اهي (تاقدصلا

 ىذلا لاما دكيازي ىأ

 ةقدصلا هنمتج .رخأ

 ثيدحلافوهيف كراس و

 طقلام نمةاك زتصقنام

 (رافك لكب كال ةنلاو)
 لالحتسإب رمكلا مظع

 مالا فدابتم (ميثأ) اب رلا
 اوما نيذلا نا) هاك اب

 اوماقأو تاحلاصلا اولمعو
 مهطةاكزلا اوث“آو ةالصلا

 فوخالومهم ردنع ىهرجأ

 لبق (نوئزحمهالومهيلع
 ميرحتباونمآن يذلا هب دارملا

 اونا نبذلااهمأإ) ابرلا
 نم قياماورذوهللا اوقتا

 اوط رشاماو ذخأ (اوب رلا

 اهنا ىوراهباوبااطيالواه رك رينا او يم فاياقب مل تيقب واب رلا نم ساذلا ىلع



 ؛ اير

 فايرلانا معا «ةيناثلاةلشلاوي كلذ ىف ةمكحلا هج ورعنالانك ناوإب رلامي رحب عطقاابجوف قاخلا

 هفص ىلعو هو أب رااوه ةمرحلاةدايزلانا تف مارحرب_غةراجتل ا قب رطبةداب زلات اطوةدايزلاوه» ه-غللا

 هللالوسرلاقلافباط+لانب رعنع (ف) ملسو هياعةنلا ىلص ةلنا لوس .رهندب صوص لأم ىف ةدوصخم

 ْ ماا تا 1 3 ءاهوءاهالااب رريعشااب ريعشلارءاهوءاهالا|ب رربلا ربلاوءاهوءاهالا|ب رقرولا فذلا مل-سوهياعهللا ىلص

 (م) ءاهوءاهالابربهذلاببهذلاوءاهوءاهالاب رقرولاب قرولاةباور فو ءاهرعاهالاب ر رعب رعأو
 انزوةذطغابهضفلاو لثعالثم نزوبانزو هذلاببهذلا ملسو هيلعهنلا بص هنلا لوسر لاق لاق ةرب رهىفأ نع

 جلا او ريعشلاب ريعشلاو ةطنحلابةطنحل اور لاب رغلاةباور ىفوىف رأد_ةفدازتساوداز نفلثءالثم نزوب

 لاق لاق تماصاا نب ةدابع نع 0 هناولآتفلتخ اامالا ىف رأ دقف دازنساوداز نك دس اد. ل ءءالثم جلاب
 ار رذلإب رغلاو ريعشلاب ريعشلاو ربلاب ربااو ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب ب هذلا |_سو هيلع هللا ىلصةتالوسر

 نياق يادي ناك تبعك اوعيبف فانصالاهذهتفلتخا اذاف ديب اديءاوب ءاوس ل-:الثم مللاب

 نم فانصأة عب رو نادقنلا ىهوءايشأةدسلاهذهىفان رلا ناب رج ىلع ل_سوهياع هللا ىل_دةنلالوسر

 ءامشالاهذه ىف تنثاب رلا كح ناولا معلا لهأةماعبهذف جلملاو رغلاو ريع_كلاو ربلاىهوتاموعطلا

 ىلا موق بهذف فاصوالا كال: ىفاوفاتخ | مثهيف فاصوالا كالت ن٠ دجوبأم لك ىلا ىدعتيف اهيف فاصوال

 ىتبنثإب رلانأىلانورثك الاب هذولاومالا عيج ىفابرلا اوتبئاف عفنلاوهو د> اووهاهعيج ىف ىنعلا نأ
 ىفاشلا بهذ فصولا كاذىفاوفلتخاو رثتآف صوب ةموعطملاءايشالا فو فدوب ربناندلاو مهاردلا

 اوتئافنزولاة لعب تيثهنا ىلا ىأرلا باحصأ بهذوةب دقن! فصوب ريئاندلا او مهاردلا ف تيثهن أ ىلاكلام وو

 باد أب هذف ةموعطملا ءايشأةعب رالاامأو كالذو<و نطقأ او ساحنلاو دب دوا لثم تانوزوملا عيج ىفابرلا

 ناك اموعط:تانوزوملاو تاليكملا عيج ىفاب رلا اوت:ءاف ليكعلار نزولا ل _هباهبف تبثإب رلاناىلا ىأرلا

 لكف نزولاو ليكساا عم معطلا اهيفةإ_ءلا نأ ىلا ةعاج بهذوا_هوحنو ةرونلاو صم+لاك موعطمرب_غوأ

 نبديعسلوقوهو نوزومو أليك سدلامم كاذىوساوف تيثيالوإب رلاهيف تدي نوزومرأ ليكم موعطم
 ةموعطملاءايشالا عيج ىفإب رلاتبئاف عطا فصوباهيفإب رلا تيثدي دا فلاقو ميدقلا ف ىىفاشلاو بيسملا

 همالغلسرأةللادم نب رمعم نعىوراةنوزوموأ تناك ةايكمةب ودالاو لوقبلاوهك اوفلاوراعلا نم

 ' هربخأأ ارمع .ءاجاماف عاص نم ضعب ةداب زواعاص ذخاف مالغا| به ذفاربع_ثدب رتشا مهعب لاقف حق عاصب

 هللا ىل_ههلالوسرءمساتنكى اف لثءالثمالا نذخأتالوهدرف قاطن كلذ تلعف لرم_<..هللاقف كالذب

 عراضإ نفاخ ىتالاقف هلع سل هن اف هل لم ريع_كاانماعط ناكو لد الثم ماعطلاب ماعطل الوقب ل .وهيلع

 و*>ولضفاب رناعوناب رلا # ةثلاثلا إلا 9ع اموعط.٠ وأانعناك امىف:ثلادنعايرلالامةامخ ملسم هج .رخأ

 بهذلاكه نحب نيدقالا دحأ عابنا لثم+_نجاب رلا هيف ل-خديام عاب ناف لجالا وهو ةئيسنإب روةداب زلا

 ناكناف عرار ايعبةاواسملاو لئاغلا هيف طرتثيف كال ذوحتو ةطنحلاب ةطنملاك هسذح موعطملا وأ بهذلاب
 هعيب ىف طرتشتي ريعشلاو ةطذملاك اليكمناكناو نزولا ىفةاواسملاهيف طرتشيفرنن ان دلاومهاردلاك انوزوم

 نافرظنيهسنجريغباب رلا هيف لخ دبام عابناف دقعاا سا ف ضباقتلا طرتشي و ليكلا ىفةاوا ملا «نح
 هعابنافاب رلا لامريغب هعاب ولك هيفإب رالف نيدقنلا دحاباموعطم عابنالثمابرلافصو ىنهقفاوبالا4 ع اب

 موعطمام هوعطم ناكوأ ريع_ثاايةطنحلا عاب وأ ريزاندلابمهاردلا عابن لم سنجلا ىفال فصولا فهقفاوبامب

 سس ||| جب! ببي ب بيبي يببيبإ إبليس ل

 هعبىف طرتثؤةئيسلاب رهيقتيث والضافتمهءب زوحيف لضافتاااب رهيف تبث, الف :سجريغ نم رخآ

 ساجلا ف ضباقتلا طارت_ثاهيفف ءاهوءاه هلو قو ديب اددإالا )سو هياعهنلا ىف صهلوقل سلجتا ف ضراقتلا

 دنع لضافتنا ع رح ةلثامملا باج |هيفف لثعالثمءاوسب ءاوسالا سو هيلع هللا لصهلوفوةئيسنلا مرو

 150000 آل

 سس سس سسم

 قافنا
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 7 سس 82 قلعدد 0 : ١ سب #72 ىب 9 3 / 3-7

 97 5 ا لتم4ي 4 ع ك”«ونحان | ص ١أنإ اناا 50 00 تن 16 317

 3 1 ْ 1 ١ ١ :١
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 دا وا نر ا : 0 اونا ا روض 0س :ل مانو غر يأ 00

 مول ب م ماع و ا ارز نار 1 يحبو .>-أ اذاق نولي الو نوم سال مشو زادعا ةرنك
 0 : هاا ل | 1 7 1 5 0 : 1 )ا

 0 1 5 7 نا ا د نقد لمعت كا ا 3 اك 1 سرا 0 عع ل أ |

 ل 0 مضأ كل 1 3 ١ 0 3 ا 0 00000 0
 ل ل 6 ا ١ ل 2 رو رك ن | او أ 0 2 ع وق 500 1 م 1! مق 1 ٍإ 5 | 5 اطل هل / 1 م 00 0 القل 3

 5 ىذلا موب ارك ارك

 ضعب يلع مهضعإ نيعوضوفى نب ءد_ئطنمهلوق و ظ.لغلاريبكلا ملظ ءلا ىأرخضلا ١

 هلوق © عوجلا نم ماعظابةوهشلا ف طارفاكي , رحتتلابمهنلا ةموهنملا لبالأ لشمال ؛رطلا
 مطالعة ساواذش مط وقب باد هلا ندخل ارت ىذلا كلذ ىأ(! رلا لثم عب عينان اواقوومإكلذ)إ

 يد اا لوقيف هبهبل اطبع رغىلعهلاملحاذ أم دنا ةيلج اأن 5

 5 نع جرب عب بلالوأ ىف ةدايزلا ةيطماوسيراوخ اجت ا 3

 نال كلذو لجالارب_خأن لجاللاملا ىفةداي 00 روضات عزل ١

 ناد الساد رباع مهديعتدس وعاش: مويفكح ودا يف قاحلا ش

 م :اقءتوثلاتا اذ لعج دقف نب رشعب ةزشع ىواسإب وث عاباذالاقفاترلاو عيبلا نيب

 نك م 8 ا 0

 نارا اح هأر اردلاض رق ني 0 اف ضرفا
 ةتداعب فيلا دا ع نوكي كأتحالو مالا تينا ص هلا /اهدجو

 ضع دتحببم + مماسول © ممسجلتست تدومم هما بح

 ترجو نوجرخ نبللا

 نودففو تاددحخالا

 وهني مهنافابرلا ةلك ألا
 نيعورصلملاك نوطقس و

 هاب رافإبرلا اواك أمدومال

 3 0 همت ميل نلاو ةسعاطلا قلما فاك ىءاسناو مرسول حاف ئش

 مهاقثأ ىتعت موطب ىفةللا
 ضافنالا ل ءنوردق» الف

 5 (مهنان) باقعلا(كلذ)

 انءاأ اولاق) مهنا ب تل

 لقنملو (اوب رلالثم غيبلا
 37 نأ عفعيتلا لمان رلاعا

 5 0 غيبلاىفالإبرلا فمالكلا || ن

 ' ٠ ةقي رط ىلع ةبع جدنال

 نم غلب دق ةناوهو ةغلادملا

 بأ 00

 لك | قانوناقوالض ا ءوافَح

 لحأف) عيبلاةباوهبش تح |[
 (اوب رلامرحو مييبلاهللا

 امشي مهتاوستل اراكنا

 نادضةمرحلا غملخلاذا
 ىل_ءقلالدو نالئاتي ىناف
 0 با



 . روك 2 4 413 سدير م و
 و

0 

/ 
 .عاغالاولاؤ لا ورع يفاعاحلا غ4 غلي فاعاحلا مافالعاىاثلا انولأتنال)لاخ |ةاثرونوجولا (814) .ةرفعقؤت (فايممفقرا)

 1 ا 1 دال دع هسا حال تسلل ا 11 تع ١ ولت 1 1

 ون. !يتاارةعأت دا مراد لاك نإ هل رئاذآت ففعل لاذ وفا 21 ٌمعَدْلا 0 1 , ىف ةةقعلا نا لفت ا 1: ١

 ةتااوءادق ااؤءامدتلا ( هاج ! م4 ءأ) زلت كرو لمعتاا !| قى نايت ال ب أ كلاب .

 10 ا الاف اناء.

 لا :ا شلح قو غش اوتلافع وذ ماغا يع ل .ةفانها انعم ىاوف (ةخاوز كاما 5 يا ةالعلا || داك هدا

 قل (ةاغأ ىلا 00 الز هللا :مزعا ”ةلاثزو عوملا ىف مهتاولا 2 5 ل: ةؤرق ل12 اذا 5 2 0

 0م تو 18 اللقو :ةأَداَد 1 نالءأ عقل ناك اذا ذام ع لأم ألء | اعةديمط نأ اذا لأ 3 0 5 :

 لاف هنآلو ةقبل|, زوااعنالو وا 1 1 ا | 0 نةةاشعأ ل 4 م هضلاقذن الالف أ 1 0 3 :

 يديلقلالا اذ 56 5 زح ,ةفاىلا ناك انلوعأ قيال تلا تناكولو ةغاجسإ عاقرفتكاعت || 02
 نقع رقى نع 4 فاح رغالوا اان نوتيلا مهقافاخع|ةيف و 0 امام ١

 كوعر و أهنة(ق) ) ىف لا ىنع فلا ناتلو نضردلاة اك نغفل ,ةملأ لاق قة الع نأ كونتر

 ىذلا نكس نكلف ناترقلافةر علو 0 :ةفقالاو درت ىدلا نيكسملا دلو لاق سوةَمل الفلا

 نا كوسرلافلاقرت زل نع ع :آ) فن نعاناالأسنق عوقنألو زي نى فتي ةل نأ الو ةنغي ىغلخأل

 قفالررغ ا وعديف زولك ىلع أد هع نفكر :2ق أقل ادا قايم | ؟ دخ أدُخ اينأل لح :ؤ هيأ التل |يلَه

 ةلووت الأ لأه نرد ؛ ل دعو ةيل علل ]2| كلومرلاف لاقدوغستن | نعةوغنم ءأةوظع أوتانلا ألات
 نود لاق همن هام ةنلأ: 1 هانم و حودكو أ شودحو |نضوخ شيع رقة 2 فايق و :ةناث

 الو دجلة لاف ىو ا ذيع ا وغقاس ةلاوىذفرتلاوذواذؤن اةعرغ ا كعذلا نسا. ٍةوأاَمعرَد

 ةيقوألا تاكو همي دح ف ماظغد از لاةودوادوأ اهحرخ ]ف1 د قفة, ةوأةيقةلو لت نر ْلسو ةيلعةا ىلص

 ىدعي نيئاعمو نإ رسم

 رخال روم رع ةقدقلا“
 وأةيقوأةأَو ةكتن لأتع ند هو امناء اعد ةناقر كَ ةان# وذ للملا أل 13 .اعالنا ىلع ةلئا لتر أ 15 ىلع 3 رجل ل

 أذل ا نك سوهياعمتلا ىلع اد قشر ,ناق لق ٍضاعأا نب قرم نهللأ 2 غ نءافاحلا لاس دةفاًظدع

 هلأ دش اك وعر لاق لاق هنعةللا ىظرةرب رقىلا نما م) قاس مج فعلدو قاسغرد نوف هلو

 نافراخ ن نءاوقفتلانو) ىلاأ لوقو رثكة سلو أ لقتسلفا رج لاساسمافارات :سأنلا لاس قود سو هيلع
 ةعاطأاو قافنألاو ةقد- فلا لع تح ةيففاوبا# قزاح وقافنألارداقت هي ىلاءتسأ نأ نقي (خاعفبةلا

 تاق هنع ةناؤرف نتابع لاق (ةينالعوارسراهلاؤليألام طاون أ نوقفني نبذلا) لحق زعالوق ©
 . اراروغرذب ؤاليا هردنق دصتقاقريغكلغألم تاردة- هب رد دنع تك بلاط فأني ىف لا نلق

 نحر دبع ثعبنلا لويس اؤرصح أ قيذلا + ارقفا لؤناللاقةئغةياقر ىو ةين الغ غرد قازتن : شردألو

 ياسو الرةرغو :قرمول ليللا ف بلاط ىنأ نإ يعامل فلا | ةرنك ريااش قرعدال |

 ناو :راشاةنآلا 3 33 را وع ةقفت راينلاب ولع ةقفت للا قل ىلإ رآبلا ول ايم طا ا 00

 ةينالعلانؤعرسلا علقو راينا ةقفن ىلع ليلا ةقفن مق ةئلا هتةقآلةينزاغل|ةق داس ف ةلظفأز كاةفدَق

 ةرشلا قو قاهبلاو لجللاعإ وقل ةيوهعأل للا لب. داهحتلل لل 2 |نؤلتب رب قذلا ىف ةبآلا تاز ليقف
 انااا ليش اعرف رف سيتحا :لسو هيلع هللا ىلص هن لوش :رلاقلاقةزي رهىفأنع (خآل ةينالعلاو
 ةنآلا نيل وٌتانسح ىنفيمايقلا و ةنازيمفةلو هو زوهن 'ؤوةغيش ناك دعوناقيدستوإبانتخاو

 ةجاخ مهب تزئاماكف 5

 ملو اهءاضق اواع جاتحم

 006 اوالعتتمو هؤرغؤب
 ىأ ٍيفتازن لبق لاحالو

 نعل ىشر ىف ةكضلارك

 فا يغب راب قالصت نيح
 ةرتشغو ل هللا ةرمش عراشد

 ربعتلاف ةرمذعو .ناهلاب

 *قواةنب اللا ةعغغو 4

 كاع ضع أى ذز ىلع
 0 ض0 هارد ةغب رآالا

 اراه فزد واليل عهردي
 مكر واوس مهردب 9

 8 دعو فرج مهل .تاقافلاو َتاجاحلا امص اهينودغن وش اقوالا عيب ملاومأ قوقفني قيذلا ىفةماع 00
 انما :ؤيالالا لقال لاملا.نمدو قملا مالا مظفتةنالرك آلا صخامتاوةيقوا ماغي ىأ (اورلا ور يذلا نونرع "نك يؤيد لوز عوقد وحآلا ىفىنغب(نو رع عألو يلعف ةوخالو) طاع أنا ازخاكأ( مهو 1 16م0 كوخ نع
 وسر نما لاق 0 ا ا ا ل كي أمى 1-52 لاخلا لّضفوه (او رلا

 ةضواعم ف ضوغعلا نع

 اونرلا رسدكو لاع لام

 . 8 دابا عتاب كالاخدب زوو زلاوةولصلا تنتك ع نم ةغل ىلعواوأإب

 لاقية دان زلاةغللا 3 2 .هلاقوةن دهاشو هيتاكوةلك ٌؤموأب رلالك ١ سو ةيلعةنلا ىلض هللا



 ََن هه:ءاوهتامم ءاهنالا ىلا نيي دوم ,هامن نأ كياعب جال ( ساده كيلع سدا )ملاع(رببخ) ءافخالاوء'دبالا نم (نولمعتاْهئااو)
 قيفوتلا كيلع سيلوأ (ءاشي نم ىدوم هللا نك-لو) ِ .ه ىهاوذلا مهغابتنأالا كيا عامو كلذري_غو ثيرحلا نم قافنالاو ىذالاو نملا

 )5117( ) 1 نماوقف.:امو) هللاىلا كلذامناو ىدطا قاخوأ ىدطا ىلع

 اوناكودوهملا فراهصأو تابارق,طناك نيماسملا نماسان نا ةبآلا هذه لوزن بيس ليق (مهاده كيلع

 اوماس نأ كلذ اودارأ وره وعقل نأ! اودرك امس ناك مهيلعن وقفنا و مهو عفش

 مهمالسا ىلع مر هيا عةللا ىلص «هرم مالسالا ف لوخدلاىل ةجاحلا مهلمحت ىك نيكرمثملا ىلع ق دصتلا

 ىقاولا_خدب نأ لحالةةدصلا مهعلك ى- كفااخ ن.ةبا ده كلءاع سا هانعم وبها ده كاع نسل لزنف

 مهنوك امافهنذابهللا ىلاايعادواري ذو اريشب ثعبان ' هنا ىلاعتهنلا هماعاف «هيلع ق دة ئنيخ مالسالا

 ىلاهيدهيق ءاشب نه قفوي ىلا عت هللا نأ نب ءاشي نم ى دو هللا نكحاو) كيلا كلذ سلف نبدتهم

 هللا ىل_دةللالوسر ىلعتناكفةوعدلاو نايبلاةبادهامأو قيفوتلا ةبادهانهةبادطابدارأو مالسالا
 ءره 4 ع 0 5 5 2 0 .

 ىئ |( جحسفن الف)لام نءىأ( ريخ نماوقفنتامو) :+ ل ءاوق دصتو هوطع'ةيآلا هذه تارئاساف مسوهياع

 ءاغتباالااوةفنتالو ىأى هنهانعموربخهرهاظ (هللاهجوءاغتباالا ن وقفشامو) سف اهباوعقتتاول ءفتام

 هانعم لق ود دع ام مهتةفنب مهدا يم نأ لع ةدناذا مهماعأ نينم وملل صاخا دع جاجزلالاقو هللاهجو

 اوةفناف 35 واق نماذ_ههللا ملعدق وهلناهحوالان ودصقت ناكر سقما نب راقأ ىلعم<_:اقدص ىف مكس و

 ىلع تقفنأوا اكلم ندد لاو طم اا ا نوغتبتاع ا منك اذا م-هيلع

 لع |مهو نيما لا ىلا الا ة ا كرزلا فرسدز وج الدنا ىلع ءاماعلا عج او كدهتفن باوث كلل ناكل هللا قا رش

 راشدملا تو ةفانلا لها ىلار طفلا ةقدص فرسه ةفين> وب از وجون وتلاةروس ف نوروك دا نامهسلا

 نيماسملاءارقف ىلا فرصت نأ ىلاءتهننا حابأ عوطتلا ةقدصب ةصتخمةيآلا نوكست اذه ىلءف كاذىف ءاساعلا
 (ميلاف وب ريخ نماوةفنن امو) لاح ةمذل !لهأ ىلا اهفرسصز وح الف ضرفلاة كن امافةمذلا ل هأ ءارقفو

 ن_سحادطو ةمايقلاموب جيلا ىدؤي هانع٠و ةمايقلامويهب كي زاحسا.ءنءالاقو هؤازح ملرفوب ىأ

 7 ؟لاعأبا اون نما يش نودة::الىأ(نوماظنال مث أو) ةيدأتلا نعم تنمضتاهنالةيفوتلا عمى الاخدا

 هلوق نم ماللا عذوم ىلءدود موه ل.ةفءارةفال هلوق ىفماللا عضوه ىف اوفلتخا (ءارقفلل) لجوزع هلوق

 قيسوىتلا تاق د_هلاهانعم ل-يقو كسفنال نوةف:تاه اوءارقفالفريخ ن.ءاوقفنتامو لاق هناك-ف كس الو

 ءارقفمهو بجاو ق>اذكوا ذكممتفص نه نيذلاءارقفللهربدق:فرذرب_خ ليقو ءارقفالاهرك ذ

 ىسمأ اذا هب مهانأ لضفه دنع نم ناكف ىهتاساو « ىلع سانلا ىاعتهنلا تف ةفصا| باد مهو ملسوهيلع
 اوسح ليقوهللا ليبس ىف داهملا ىلع مهسفن وسبح نيذلا مهىنع. (هللا لبس ىفاورصحأ نيذلا)هلوقو ُج

 بسكلاو شاءملاناطوةراح:ا نوغرفتبال ىنع (ضرالاىفإب مذ نوهءيطتسإال) هللا ةءاط ىلع ,هسفن أ

 مهتباصأ موقمه ليقو هللا ليس ىف داهجلا نع مدع اورقفل !مهسبح ليقو مهركذ م دقت نيذلا ةةدا| لهأ مهو

 برضلا نع ةئامزلاو ضرملا مهرمصح ىن«زاوراصف ل_سو<ياع هللا ىل_هةللالوسر عمداهجلا فتاحارج

 وهوففعتلا نمءاينغأ مهنامطاحربتح مل نم نظي ىآ (ففعتلا ن.ءاينغ لهاجلا يبس ) هللا ليبسيف

 هب عفتنيال<فنالوهف ( كسفنالف )لام نم
 سانلا ىلع هباونمتالف ريغ
 لواطتااب م-هوذؤتالو

 الا نوقفنت امو) مهياع

 تسياو (هللا هجوءاغتنا
 هللاوجو ءاغتباالا قفل

 هدنعامرلطا اوهللااض را

 اذن نوي كلاباف
 ىذلا ثيحلا نوق_فنتو

 اذهوأ هنلاىل اول ثمهجودال

 الوىأ ىهناا هانعم ىفن

 هللا هجو ءاغتباالا اوةفنت

 فوي ريخنماوقفن:امو)
 ةفعاضمافاعضاهباون( مكيلا

 اوبغرثنا ف كلرذعالف

 ىلعنوكناوهقافنا نع

 اهلجأو هوجولا نسحأ

 الو )ن وماظنال متنأ دز

 هنم لظت وهلوقكن وص.

 قراحلا صقنتل لا

 فوذدع“ قاعتم(عا ارقفلل)

 ؤهرأ ءارقفالاو دمعا ىأ

 هذهى أف وذ ادترمربخ
 نيذلا) ءارقفلل تاقدصلا
 مه(هللا ليبس فاورصحأ

 داهملا مهرصحأ نيزذلا

 فرصتلا نم مهعنف

 مطاغتشال(ن وعيطتسإ ال)

 (ضرالا ىفابرض) هب
 بادصأ مهليقو بسكال

 ةلاعب رأ نم وحن ,هوةفصلا

 شب رق ىرجاهم نهلجر
 اوناكوراهئلابىونلا نوخضر.وليالانارقلانوماعت ةفيق_سىهو ددء_بملاةفص فاوناكفرئاشعالو ةفدملا وف نذإ اسم مط نكست

 ىئاشدنإب و مهبسح مطاحم ( لداملا ىهبسح ) ىدسمأ اذادب مهاتأ لضف هدنع ناكن ف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسراهثعب هب رس لك فن وجر ع

 ةلّمسملا نعمهففعت لج |نم نينغمسم (ففعتلا نمءايدغأ) نيساارتسكب نوق ابااوةريبهو ىشعالا ريغ مصاعوةزجوديزبو



 ىنحال (هملعي نبا ناف)

 هياعكب زاكوهو هياه

 نوعنمي نيذلا( نيملاظالامو)

 نوققيوأ تاةدلا
 واىصاعملا 3 مه اومأ

 الوأ ىصاعملا ىف نورذني
 (راصن نم )رودنلا نوفي

 * مهذب نم
 اودبت نا) هباقع نم

 مج :عوهللا ن

 مع (ىهامعنف تاقدملا

 ريغةركنامواهؤادبا أيش

 ةفو_طومالو ةلو_-دوم
 ىه حداإب صوسخلاو
 نونلا رسكب ىه امعنف

 ورعوبأ نيعلا ناكساو

 حتفب و شروربغ ىندمو
 ىاش نيءلارسكو نونلا

 نونلارسكب وىلعو ةزجو

 اهوفختن او) .هريغ نيعلاو
 اوبيصتو(ءارقفلا اهوتؤتو
 ءافخالا عماهف راصماهب

 ءافخالاف (؟لريخوهف)

 تاقدصذارالااولاق | ريخ

 ىف رهجلاو 8 وطتا

 ةمهتلا ئنل لضفأ ضئارفاا
 نم زملاناك اذا ىتس

 هؤافخ !ناكراسيلاب فر هبال
 دارأ نا عوطنملاو لضفأ

 ناكهب ىدنقي نأ
 (رفكنو) لضفأ هراهظا

 ىتدم ءارلا مزجو نونلاب

 مفروءايلاب و ىلعو ةزجو

 نونلاب وصفحو ىناشهارلا
 اقف مزج نذل هربغعفرلاو

 اموءافلا ل ىلع فطع

9 

 نأةرب رهىأن ء(م9ليحبلان ءهن جرخ ةسإ اإ اور ىتأيالهنالاقورذ نال نعى من مسوهياع عدللا ىلد |

 ردقلاقفاوب رذنلا نكلوهل هردقهنلا نكي ملايش مدآن ا نمبر ةبالرذن !!نالاق سو هيلعنلا ىلص ىنلا

 ىهلاببس-نوكب نأ لمدتحيءاءاعلا عب لاق جر ن أدي ريل يخبلا نك, ملام ليخبلا نم كلذب جرحت ف

 لبس ىلعهب ىقأي هنوكءيبس نوكأ طاشنر بن ءافاكست هب ىتأيفالامامزتامربصي رذانلا نوكرذ:لا نع
 لمت مهضعب لاقو ىلا هتهنلةذح من وكت نأ ةدارعلا نأشوهرجأ ص ةنيفهلط ىذلا مالا نع ةضواعملا

 افوخ هنعىهنفرودقملالوص> نم عنعوأر دقلا درب ر ىلا ناةاهملا ضءب نظيدق هنوكل ىمهنلا نوكي نأ

 درب الهنا هانعمر يي ىلايالهناثيدل!تاياورضعب ىفهلوقواذهدك وي ثيدحلا قايسو كللذداقتعا نم

 ةبرقااهذه- ىتأيالهناهانعم جر + نأ دي ريليخبلا نكيلامليخبلا نم كل ذب جرخف هلوقور دقلا نما يش

 اهكلذوكياذك ىل عهلل ى ذيب سم هللا ىشناهلو ةكمديرب ئشةلباقمىفاوب قياما وأد تبماضحت اعوطت
 موهماعي لاقاع وهناك زاجيف مرذنو متقفن ام ملعب ىأ( هما: ؛هناناف)اعت اوةوو لءأ هتهاور ذنلابل ادح

 00 ا ل يفرق قامهنمرخآلا ىلءريمضا در هنالامهءاعي لي

 هب كظعي ؛ةمكحلاو باتكسلا نم<اعلزن ا ءوهلوة.كوهف مساا منال تقفن امو هلوق ىفام م ىلع تداع ةبانكلا

 ءان + رلا مهتاق اصب نود 01 ةراهضومر عى ةقدصلا نيعذاولا ىنهي نيلاظالامو) انهلق لو

 هللاباذع مهنءنوعفدب ناوعأ ن مى أ(راصنأ نم)ءا ارلالا لا/نوق دصتي نيذلا ,هليقو ةعمسلاو

 ةقدصااو تاق دصاا او رهظت ىأ(تاقدصلا اودبتنا) لجو زعهلوق © ماظ لكل مظع دعو هيفف ىلاءت

 ىأ ( 2 عوطتلاةق دصوةبجاولا ةاكزلاهيف ل ديفةب رقلاهجو ىلعهلام نم ناسنالا هجرُحام
 اورسستى أ (اهوفحت ناو) تاهل ءادب ايه متقءاتعم لقوى ئعلا نفل هو ىهةاإصخلات معو

 نم لضفأ ةقدصااءافخا ىنعي (مكدربوهف) سلا فءارقفلا -- وىأ(ءارقفلااهوتؤتو) ةقدصلا

 نورثك الا لاقفةبآلا فةروك ذملاةةدصاايدارملا ىفاوفاتخ 0 2]تاك اذا |ويقملكو ةينالعلا

 اهراهظا نمري م اهؤافخاو لضفاعوطتلاةق دص ناك نا ىلعءاساعلا فت اذ عواعتلا هدا دارلا

 ةقدص و ةقدصلاراهظا نم سفنلاهرثؤتاعادعب هيف نالو صالخالا ىلا بر قأوءاد رلا نم دعب أكلذ نال

 ىطعأ اذاوراسكن الاولذلاهنعلازرمسلا ف ىطعأ اذإهنا ىهوذ_ + ًآلارب_ةغاا ىلا ءجرن 7ةئافاضيأرسسلا

 لوسرلاقلاق ةرب ره ىفأ نءىوراملضفأ سلا ةقدص نا ىلع دي وراسكت الاولذلا هل لصح ةينالعلا ىف

 لجرو ىلا عتهنل اةعاط فاشن باشو لداع ماما هإظالا لظالم وب هل ظ ىف هللا مهلظي ةعبس لس وهياعهللا ىلصةنلا

 ه_.اعاقرتفاو كلذ ىلعاعمتجا ىلاعتهللا ىفاباحن الجرو هيلادوعي ىتحهخهجرخاذا دححسملاب قاعمهبلق

 فاخأىنا لاقفلانجوب صن تاذةأىماهتعد لجروهللا ةيشخ نمهانيع تضافف ايلاخ ةثلارك ذ لجرو

 راهظازاوج ا امهلامش )نالت ج-اهاقخاف ةقدصب قدصن لجروةللا

 رهظأ اذافهلاعفأ ىف هبىدتقب نمينوكيو أول عىفءاي رلاةلخادم نم هسفن ىلع نمأدق ن *نوكيةةدصلا

 ةءاجلا ففي وكلا ةالصلاك اهنامتك نملضفً اهجارخاراهظافةاكرلاامأو كالذ ىلع هريخهعب انةقددلا

 ىفةدراوةبآلا نا ليقو ىزملا نءةمهتلا قنةاك زلاراهظا ف نكلو لضف أت دبا! ف عوطت !ةالصو لضفأ
 01و وتايالاوتاك ميتال سو للعقل لسانلا لوسر دهع ىلعاريخاهئاغج | ناكو ضرغلاةاكز

 تاقدصلا عيج ىف ةماعةبآلا نال يقوهب نظااءاسيالىتح لف أةاك زلاراهظاف اننامز ىف مويلااماف ةاكزلا

 (متانبسن» .منعرفكنو )ىلا ءتهلوقو ف اهريغو ةكز نمةق دص لكف لضفأ اءافخالاو عوطتااو ةبجاولا
 نملخداليقو ؟ك-: ايس عيج سايعنبالاق م: ايس ك:عرفكنوهريدقت ةدئازةإ نم نا ليق
 ريفكستلا لصأو تن: ايس نمرئاغصاا < عرفكتو ىنعملاو اولك الو لجو ىلع دايعلا نوكمل ضر.ءبتلل

 ا 22-252 225222252يب5بيب7بت5تي5ي57بُت7بيبيِيِي27ِ27ِبتيِي(72َ2صا
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 0 +لاقو ىذيرتلاهجرخأ أ ءانجفاب يمان 3 0 0 0 .
 نبت رقلاودو ماسالا ن ل .- ولاة رطقخاو ءلاعأ نإةلناطب شان اهرقس رغزوتع كنك
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 للالو سر لافت | قاد مك ارك ىفأ تايباممأ : نع (3) ب 5 ضار فرت 1 00 0

 جنف يشن الىأ جعوتالوا وقد !ءيعورف يوتالو كاع ديا ى الو قفلا ميال 1
 يقف الب نعد يمال يدا وشلل كرامالو كلم فاذالو كقزر فروت فيا يي :
 هدخيس انآ ارقلا عي مساع نب |لاو (ةان كا :اقذي) لعق يأ م يسن يديتالب ا

 لاو اودي مهفااو نآرِقلا كاحيضا|لاقوومارجو هلدلح و رج وت دقو ءاشتوو هبك#كووخو 54

 غنا ال ماحول ذلة [تاأرقخو ا وة فمان تاع .توةئاب نار فلانا ءارقا رداد |
 لجأ ىف نآرقلا نمت اك ايلدات حبا خا ىنعب ناوروملا ل لوأك انزوك الينع 1: يح نور ذشفلا |
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 لة عاط( 1ك 0 00 0 هلى را نيقيألا .يغراكردامعا كلا رفاق

 نالوا نم 1 اواردل هن ترد لاق بءاوب سيلا ةسقل ىلع ءناع الا بجو نأ 1 ايامي

 ربسفم نيب رض ىلع عرش فرذنلاو ميلا رمالا ىف هسبقتل! ف .ةوخ قةراأا !ءلاوسقا ىلع دودي انآ ناسنالا || ٠

 ريفا ريعووريغدب الر ادديءافولا» نفق دصوأ قتعوأ ج ف مود ىلع كو ةنارسفاةردفيربفف | ٠
 (عإ ؛ نع ةرافك فوم هزليف مي 2 لك 1 1 00 هَ ا ما كلت كر ليغاع | ١

 ند هطيلف هبا عبط) نأرذ 'نبلرق نودي .ا عمنا وش لور تعيس تا اهنعشا يضرةشناعنع أ
 ردن نيل :ءلعقا ع هالو ومر نأ احسن :ءابا عر سابع نان عدد ماها يع نارذلا َ

 :ةءاجيالارةنرذل نم دنيوةراقك هترافعف ةيصعب فاذا ندين ةراق مك ةنرافكلو هج همسالارذلا :

 لولا لاف نيم نب ناريع نع دوا دولت -رخأ يفطر ةرفا وو نيوةرافكةرافعفا]
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 ةرب رهىلأ نع (] الامشوان» ٍءاملافناسنالا ضو اكههجوربغ نمل ىلا ذخ أ, ىذلا ضوخنلا

 د 2 هلاك كيت يتم ك1 1 از هوو ك1 ل اخ 2 تالفسح ارح طا صال لعل ٠ كج اي فوت و ساو ح1 وسل 5 2 د دجرللال ا د11 + قامو ةةاطد 7 وت حل نسر ا يسوصرتكو

 ف

 مارح نم مال الح نمأ هتمدح اامعرلا قاس ال اعز شانلا لع لا مل -وهيلعهللا ىلدةللالوسرلاق لاق

 هدب لمع نملك اين نماريخ طقاماعط دح ألك ا املاق مسوهيلعهنلا ىلدهنلالوسر نادادقملا نع(خ)

 ماك الم بيظأ نالاق لسوهيلعهللا صةنلالوسر نا ةشئاعن ءهدب لمع رم لك ًايناكدوإ دهللاى :ناو

 ليقفاوقفن أى لاءتهلوقب دارا | ىفاوفلتخاو ىئافااو ىذمرتلا هجر أ ع.سك نم دالوأن ار سس
 ةقدصه.دارملاليقواهما!ةبآلا فرص بجوف ةبجاوةاك زلاو بوجولل ىمالا نال ةضورفملاةاك زلاهب دارملا

 ىلع لعفلا باج حيجرت ىمالا !اذه نم موهفملا نالاعيج لفنااو ضرفا!لوانت. ها ل-قوعوطتلا

 لوالالوقلا ىلعف مالا اذه تحت ل> دن نأ ب جوف لفنلاو ضرفلا نيب كرتشمردق موهفملا ذهو كرقلا
 | ىلعلدبةبآلارهاظ د«ىلوالاةلئ_لاإب لئاس هيلع عرفتيةاكز لاوهقافنالا اذه نم دارملانا

 نالةراحتلا ضورعءو معنلاوةضفلاو بهذلاةك زةيف ل تق نانإللا هيك لاجلك ىةاك زلابوجو

 بحتال ىرهاظاادوادلاقوةراحتا لام ىفةاكز لا ب وجو ىل !ءاماعلار وهج سهذو ب ستك«هئا,بف دوب كلذ

 ةرمس نع ى ورامر وهلا ل-هلدو هكلملاحىفةراحتا!هبىونينأالا ضورعلا ىفةراجتلامك<ةاك نلا

 دوادوبأ 0 أعيبلل دعب ىذلا نمةقدصلا جاو ابان ىمأب مسو هياعهثلا ىلص هنا لوسر ناك لاق ب دنج نإ |

 ىدؤتالأب علاةفاهلجأ ة هدا قنعىلعو باطلا نب رمعب تر سم لاق هابأ ناسا نب وربع ى فأن عو

 ةاك زل اهنمدخ افا كادر والا كاذلاق َْظ ءرقلا ىف بهاواذهربغ ىلا هتاقف ساما, كناك ز

 رسشعلا عب ردنم جار أمهرد ىتئاموأ ارانيد نب رمسع :مق غاب ناف موقةراجتأ !ضورعىلع لول الاحاذاف

 بوجو ىلعلديةبآلا رهاظ (ضرالا نم متاانجرخأ | امو) ىلا هتهلوق ىف 00 ةيناثلاةلّكس 1+

 مرر لو اللا نوع رمدآلاع رزيامم تاب رك ن٠ ضرالا نم ج وحام لك ىفةاك زا

 لكيفت ةاك زلاةفينح ولأ بجوأو بوي | نمرخدب وتاتقيامفو ير ليخنلاىفةاك زلا اوءحواف

 ليل د كلذوو رايخلاوءاثقلاو خ.طبلاك تاوارضخلاولوقبلار هك اوفلاك ضرالا تابن نم دصقام
 سالاةفلوقرلا ىهو تاوارضحخلا نءهلأسي ملسو هر عهنلا ىلص ىنلا ىلا بتك هناذاعم نءىورامروهجلا

 اذهىف إسو هيلع هللا ىلصىبناا نعحمصي سيلو حييحصصب سإل ثيدملا !ذلاقو ىذمرتلا هجرشأ ئيئئاهبف
 و ا سرا ىناا نبط ,وم نعاذهىو را ويقال

 نخب ناةرعغا !|نبهتلا ديعدارأ لاق تا ا لاةيت نبا دبع نيالا دبع

 ىلصهللالوسرنا كل كلذ سل ةحءاط نب ىسومهللا ةفهقدصتاو ارضا ندة>مللط نب ىسوم ضرأ نم

 هلسرأ نم جاحتحال ليسارملاىوق ا وهوهنذسىف .رثال!هاورةق دلص كلذ ىف سلوق. ناك لسوهيلعهللا

 رمح ناوهو حالصا اودب دنعراغلا ف جو نوت زلاىفداك زلا بحت كلامو ىازوالاو ىرهزل لاقوهب

 فصخر نويعلاوراهمنالاو رطااب ىق_ساهفرسشءلا جارح بحي دية .كاثلاةلُمسملا ةيفصت'او ساردلا

 تقساهف لق لسو هيلع هللا ىلص ىنل | نارمع نبا ن -ىورام كلذ ىل:لدب وةناسوأ حطني سايت لا

 ىلاسفااودوا د ىنالو ىراخبلاه-جوخ رم ثعلا فصن حضالاب ق_سامورمشعل اب ايرثد ناكوأ نويعلاوءامس |

 دوادوب الاقرسشءا ١ فمن حضالاوىفاو لاب قسامورمءلاالعب ناكوأ نؤيعلاوراهنالاو ءاجل !تةسامف لاق

 دارأاب رثع ناكوأ اهلوقءامسلاءام نمد *. ىذلا اوهعيكولاقوهيق 2 نءتياوهقورعب برش ملعبلا

 ىهرةيناسا! كل ذكوءاقةسالاو» حطالاو ثيدحلا اظذإىف ,رسف د_ةورعبااودو ع رزلا نمىوقلاهب

 تت 66 _1_ ا ا _ ا ا  ا حسسس
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 رْعلاو بلا نم (ضرالا

 ريدقتلاواهريغو نداءملاو

 مانجر خألم تابوط نو
 تاييطلاركذل ف ذح هناالا



 لطلاو لب اولإبة ليل فلاو ةريثكتلا ,هتقفنوةوب رلا ىلع ةنولابهنها دنع مهطاح لثم وأاهثينم مركلامهيفكي رطقلاريغصر طخ ( لطف لب اوامبصي/ناف)
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 هدذع مطاح نسحو مهافاز ىف
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 لي نم)ناتسب (ة:بهل
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 ةنلاىف (اهيف) ناتسبلا
 ديرب (تارعلالكن٠)

 تناك ىنلا مذانملا تارا
 ليخنلانالواهمؤهل لصف

 مرك ناك امل بانعالاو

 مفانم اه رثك أو رحشلا

 لءجو رك كلابامهصخ
 تناك ناوام-هنمةنلا

 رئاس ىل-عا ةيوتحم
 ىلعام_ط اريلغترا>شالا

 رك ذام-هفدرأم اههربغ

 هباصأو) تارقلا كح

 هانعمولاحللو اولا( ربكلا

 دقو قيال نوكتاأ

 ىف واولاو ربكلا هباصأ

 دالوأ (ءافعضةب رذهلو)

 ىلا واضي لاخلا راغص
 قءامللا نملاجلا عض و
 ( راصعااهباصاف) هباصأ

 مثضرالا فريدتسن عر

 د دومعلاكءامسلا و عطست

 عفتراوراصعالا ف (هيف)
 ىرجذافرظاب ( ران)
 راصعال اف-هو فرأفلا

 اذهوةنجلا (تقرتحاف)
 لامعالا لم_ءب نملثم

 مكتاين لعيو لالقاوراثك !ىلع كلا معأ ىرب( ريص نوامعناعيهلئاو) )1 *«)

 ىأ ( لطف لب اواوبصي/ ناف) نين سم ة:سلا ف تام تفءذ أ ليقو نيتنس ىفاهري_غد] محام عب رلا نم ةنس
 ىفةذجلاهذ_هلاح كلف لطاهءاصأو لب اواوءاصأ نكح. لنا ىنوملاو فيعضا|فيفخلارطما وهو شط

 ىصاخلإ نمؤملا لمعإ ىلاعتهثلاهب رمض لثماذهو لب اولاباهرعرا دققم نع لطلاب صقنت الا هنافاهرك فءاضت

 اليلقرطملا ناك ءاوسهاخالو لاح لكى وك تو ع رئةنملاهذهن اك ىلاعتهللالوقي هلامعأر ئاشوهقافنا

 هدقفن تاقءاوس ىذؤي الو نعال ىذلاهقافن اوهتق دص ىف صلخلا نمؤملاةقدصهللافءضي كل ذكسةاريثكوأ

 ىذؤ.الواوم نعال ىذلاهتق دص ىف صلخلا ةقفن هياع تال ىلا عندنا ىنع( ريصب نوامعتا-عهللاو ) ترثكر 1

 نه (بانعأ او ليت نم ةنجهلن وكن نأ دحأد وبأ) لجوزءفل اوف ىذ وب وهتقدصب نع ىذلاو

 ةنجهلنو كس: نأ 5د_- أب < ىنءيدوب أ ىذالاو ناب تاق دصاولط,:الىلاعتهلوقوهواهابقا؟ةلدتم
 ءاذغلا نمام_ميفالواهنس>ًاودك اوفلا فرسشأ ام-هئالرك ذلاباننهصخا ف !بانعأو لي < نم ناتسب ىأ

 اهيفهل) اهرةداي زاببسواهنس> مات نماهيفراومالا ىرج نأ ىنعي ( راهئالااهنحت نمىرت) هكفتلاو

 ترثك ةنجلا هذه بحاص ىنعي( ريكا هباصأو ) هنسحو ناتسلا لاكماست نه كلذ نال (تارلا لك نم

 فطعف يك تاقنافةنجلا كلتىلاجايتحالاةباغىفنوكي ذئنيفاهريغ بدك هلن كي مو هناجاحتاهج

 هلنوكنأامهد>أ ناهجو هيف تلق لبقت_سملا ىلع ىضاملا فطء زو فيكودوبأ ىلعربكلاهباصأو

 هباصأو ةنجهل تناكو ا ؟د_> دوبل يق هن" اكف ىنعملا لع فطع هنا َىناثلا هجولاو ربك اهباصأ ام لاح ةنج
 ىنعي (اهباصاف) رغصلاوفعضاا بس ةكرحلا نع تزعراغمدالوأهلىنعي (ءافعَض ةبرذهلو) ربكتلا
 لما ذهو دومعاهئاكرب دست ءامسلا ىلا عفترت ع رراصعالا (تقرت> افرانهيفراصعا) ةنولا كالت باصأ

 اهم عفتني ةنج نك هنسح ىفهلمعب قارملاو قفانملا ل يلثملوقي قارملاو فانا لمعل ىلاعتهئئاهب رض
 اهيلا نوكي ام جو>ًاوهو اهقرح افران هيفراصع|هةنج باص ف اعضدالوأهلراصو فءضوربك امافاهبحاص
 ىلع هبدوءيامد_2الوهفهدالوأ فعضوهفعضو هريكل ىلاعتهنلاالا هماعي الام ةرمساو غلا نمهبلق فلصخل
 مول ىتأ نملاح كلل ذكسف مهيدبإبةل يحال رع نب ريصماعيجاو قي فهيلعه.بنودوءيامن ودجال ,دوددال وأ

 بتعتسمال نيحاهيلاةجاحلا ةباغ ىفوهو ىلا عت هللا اهلط بيف ىلاعت هللا هجواهم دصةب لو ةنبسح لاسممعإب ةمايقلا

 تلزن نورت ند. لسوهرلع هللا ىل_ههللالوسر بادكالاموي رمح لاقريمج نيد بعلاقوةب ون الوهل

 ئغاهنم سفن ىف سايع نبالاقف لعنال اوأ معناولوقلاقو رمت بضغف ل_ءاهنلا اولاقكد_>أ دوبأ ةيآلاهذه

 ىنغلجرل لاق لمع ىاللاق لمعلالثم هللا برضلاقف كلفن ر قالو أ نب اابل قرع لاهو نينمؤملاربمأاب

 مكلهللا نيب كلك )١ اهلك هلامعأ قرح أ ىتح ىصامملاب لمعف ناطي_كلاهل هللا ثعب منهّنلا ةعاطإ لمعي
 ىوس تايآلا ن٠كلهنلانيبي كلذ ك ةلوبقملاريغوةلوبقملا ةةفنلا ىعأ مل ىلاعت هللا نيباكىنعي (تايآلا
 ةرخآلالابقاوايندلا لاوز فىنعينو ركسفتت ملعل سايع نبالاق َّ اوظعتتف ىأ(ن و ركفتن لعا) كلذ

 ليقود ديجو مثلامك امرايخ نم ىأ (متبسك امتابيط نماوقفنأ اونمآنيذلااهمأي) لجوزعهلوق
 نء ثيبخو بيط ىلا مسقش هناو بسكلاة>ابا ىلع ليلد هيفو ةءاندأاوت راجتلاب متبسك امتالال> نم

 قحهباصأ نءول-رضخلا ىلا اذهنالوقي لسو هيا هللا ل صهتدالوسو تعمستلاف ةبراصنالاةلوخ
 ىذمرتلا«برخأرانلاالا ةمايقلا موبهل سيلهلوسرو هللا لام نمهسفن ت ءاشابف ضوخ ءبروهيفد كروب

 ضوخلملا دالوأهلو ريكلا غلبف راعلل ةعماج ةنج هل تناك نمةرسسح كلذ دن عرسح يف ةطيحاهدجو ةمايقلا موب ناك !ذافءاب رةنسحلا

 مكلعا) نئدلاو ديح وتلا ىف (تايآلا كل هنلا نيببي) مدقتاهف نيب ىذلا نايبلا اذهك (كلذك )ةةءاصاب تكلهف مهشاعمةنجلاو فاعض

 ةراجدلالاومأ ىفةاكزلابوجوليلدهيفو بابو سكمدايج نم( متبسك اد تابيط نماوقفنأ اونمأ نيذلااهبأي) اوهبتنتف (نوركسفنت



 اهناللحمضتو مطامأ لطاتة- مايقلامو.ءالؤهلاح كلذ كو هلازأ اوهيهذأ ارطملاءاحاذاف ناوفصا لع أ
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 1١

 ع ناك 1 (ىدناكئذالاو ناب مكسناق دصاولاطبنالاونمن يذلا بأ اوقب كلذ دك ؟مثهلديعواذ هوب وقعلإ هتلجاعم نع (ميلحأ)
 عناق دص باوثاولا عن :ال ىأ (رخآلا مويلاو هلئان٠ نءؤيالو سانلاءاثرهلام قفن ( ىذلالاطبا لثمالاطب اريد لاو فوذ# ر دصمةفص

 6 7 هللااضرهقافنابدب رالوسانلاءاثر هلام قفني ىذلا قفان 1١لاطباكىذالاو ّنأإب

 (ميلح) ىلاعتةناالا كل ذك سيلو دحأ ىلا جاتحال ىذلا ىنغلا لماكسلا ىنغلاودارعلاةقدص نع نغتسم
 نيذلاهمأب) لجوزءهوق و هتقددب ىذؤي وهدابع ىلع ٌّنع نم ىلع وا ىلا هن هنأ ى ع

 سابع نب !لاقوريقفلا لئا سلا ىلع ىنعي ( ىذالاو ّناب) 3 اقدصروجأىنعي (مك:اقدصاواطينالاومأ

 ىذلالاطباكىأ (ىذلاك ) ىلاعت لا قف الثم كلل ذل ىل اع هنلا بر مض مئاهمحاصأ ىذال او ىلاعت هلل | ىلع ّنملاب

 مويلاوةللاب نمؤياالو) مي ركى حس هنااواوقيإ وهتقفناورإل ةعمسو مطةآ | سم ىأ(سانلاءاأ ك0

 نيقفانلا لعف نم نكت نيئمؤملا لءف نمءاي رلاعمةقفنلا نوكت الوةقدصلا لطبيءاي رلان أ ىنعي (رخآلا
 وه(ناوفصلث < )هلامعأرئاسوهتقدصب فار ماا ذه لم ىأ( هل“ :4) هبعا ىصريغهر كك ناعمر .ةاك-١!نال

 قصهعجلاقا د_>اووإءج . نمو ةناوذصهد> اولاقاءج هإعج نك عجودحاووهد ٠؛باصلاسامالار لا

 (أداهكرتف) رطقلا ميظعاادب دنا رطملا ىنعي ( لباو هباداف )با رتناوفصلا كلذ ىلعىأ (بارتهيلع)

 ةقفنل ىلاعتةللاهب رمض لثماذهفبارتلا كلذ نم هيلع يال سلمأ اداصناوغصاا كلذرطملا كرثىنعي
 نارتلاىرباكرهاظا|ىفالامعأ اءالؤط نآس انلا ىري سانا !ىذّؤي تقد- صن ناذ 1١ نمؤملاو ىف ارملاو قفان ا |

 ىأ ) ا ل ةيال) بارثلا نم ناوفداا ىلءامىلباولا بهذأ م ىلا عتهنل نكس:

 مهنا هماعىف ق.سنذلا ىنعي(نب ر ةاكلا موقلاىدومالةللاو) ايندلا فاول عام ع ٌئشباوت ىلءنوردقبال

 فوخأافالاق وهياعهنلاىلههللالوسر نأ ديب نب دو# نعهدنسب ىوغبلا ىوررفكللا ىلع نوت 4

 دابعلا ىزاحت موب مسمللاةيءايرلالاقرغصالا كرمشلااموهثلالوسراي اولقر ةصالا كرمشلا ككل ع فاخأام
 لاقّةري ره هىلأ نع )م( از مهادنع نودع لقا وار ظقلاق ابل كذا ارت :.؟نذلاىلااو.هذا مطاسعإب

 المع لمع رم كربشلا نع ءاكرشلا ىت :غأانأ ىلاءتو كرام: هللالاقلومتي سويلم لسنا لوسر تعمس

 َْى أ(هللاتاض صم ءاغتب اما ها و”انوتفتي نال ل يرسسا رت را كارم

 ناةانعم لد ةوهباوشاقيدصتو ىلاءتهللاةعاط ىف قافن الا ىلع ىندي ( مهسفنأ نماتيسش وز هللااضربلط

 0 هبا ىنعملاواقي داصت ل يةواناسحا ل دقو تقفن أامف' اهاياةنلا دعوب ةق دصم ةنقوم هنأ

 باوث نيب ىلءاوةفنأ اب ل رلاهو>و رئاس فمه اومأ نوقفنب و.طاومأ

 هأك هدا لقول نقع. ىلعهانعملءقواو 1 مطريخاوقفن ًاامنانوماع,هدعوب قيدصأو

 ةصلاخ هلل تناك ناف تدثتةؤد صب مهاذالجرلا ناكل يق, اق دسهبفنوهشي ىذا عضوا ١!ىفنوتثتي مهنا

 ةنجوهف ل2 ناتسلا ىف ناك اذاءار ةلالاق نا سب ىأ(ةنج لد 2 )كسمأءاب روأ كشهطااغ ناواهاضمأ

 ضرالا نم عف”راام نالىوتلا ضرالان نع عفتر رأاناكملاىه م (ةوب رب) سودرفوهف مرك هيف ناكناو

 ضرالا ىهليقو اهم وراامءاملان ءاكط لك 5 ناك ةيدوالاوءاملا لم_سم نع

 تلجواهعب ررثك ةفضلاه ذهب ضرالا تناك اذافتب رو تخفت ارطمااهماصأ اذ اةبيطا اة دي اهب ا

 عضعب لاقدب دشلاريثكلارطملاوهو ( لي اواهماصأ اراه راحشأ

 لطهلداو اهماع دا»ءارصخ «ةيشعم نزانا ايو ند ةكورا#

 ىتاجاهنا ل يق نياثماجتر «تطعافىأ (نيفعضا لك 19 | فا لبق نوار ا يل ظاغام نزحلابدارأ

 هللوع_ةمءائروةرخآلا باوثالو

 هيلع ناوفص لئك هله )

 ىتلاهتقفنو ولهم (بارت 1

 رجح ةثبااامب عفتش,ال

 فار هلع ناك سامأ

 ميظعرطم (لباوهباصأف)

 (اداص هكرتف) رطقلا
 ىذلاب

 لعنو رد قيال ) هيلع ناك

 نودجال(اوبدك امم يش

 وأ اوةفنأ امتئشباو'

 بصتلا ل ىف فاكلا

 اواطرتال ىأ لالا ىل_ع

 ىذلا نيانامك_:اقدص

 نورد#,اللاقامناو قفشي

 ارتل٠ نما .قندرجأ

 اال ذنب ذلك كلوقدم

 سنملا قفني ىذلإب دارأ
 قف: ىذلا قب رفلاوأ

 اومادام نب رفاكلا

 لثمو) رفكللانب راد

 اًتدشو هللا تاض ص ءاختا

 اقي دصتو ىأ(مهسفأ نم

 اذاهنال مهسسفن أل صأ نم

 ليفس قهلام ملسملا قفنأ

 هناعاو هقيدص” نا لعفتلا

 هسفن لصأ نمباوثلاب

 5 ن.ءودهبلق صال_خان *رمو

 وهو ةياغلا ءادتإال

 عفن ا (ةوب در ناتس انسب (ةنجلثك ) هللا دنعاهتاكز ىءالؤهةقفن لثموىنملاو تييثلاو اغتباللىألوعفالىلعءفواطعم ( هللا دنع هتك ز فال ٌةهةقفن لثمو ىعلاو تيد داومافمولل اووف احل

 (نيفعض) ورمجوب أو ىكمو مفاناه أ ااهترع : (اهلك أ اتن افلب اواوباصأ) ىئاشو مداعةوب رب ار نسحأو ىز أاهيفرحشلانالاهصخو
 لفاولا تدسب ليقرم تناك ام لثم



 (ءاشب نافعاذب هللاو)

 فعذا ءاشب نأ ةثامع.س

 (عساوةنناو ) ىكمو اش

 دوطاولضفاا عسساو

 نيق_:لاتايثب (ميلع)

 مطاو.أنوةفني نيذلا)
 نوءينرالمثهللا ليس ىف

 ىدتعي نأ اوه (انماوققتأم
 هناسحإب هيلا نسحأ !نم ىلع

 هلم هك هنأ هناعر و

 اوناك واق -هيلعبجوأو
 ةعذ م ص اذانولوقي

 وه (ىذأالو) اهوسذاف

 ببس هياع لواطتينأ
 راهظامثىنسعمو هاطعأام

 ناوىذالاو نملا كرو

 سقن نم ريخ 00

 ةماقتسالا لعجاقافنألا

 نهاري_خ نامعالا ىل-ع

 ىو || مهاوقب هيف لوخدلا

 مهقاقتا باون ىأ ( مم !

 نء (مميلءفوخالو)

 الوأ توف نم (نونز
 اا كر
 اعاوباوكلات وفب نزح

 دءن امو 0

 طرسشلا ىنعم 5 هيا

 (فورءهلوق)ةةهنمضو

 وذعو (ةرفعمو) ليجدر

 لينووأ لسا ا ىلع لقشر ام

 نءهةر 2-2 درلا ب ؛سل هللا

 اهعبتي ةقدص نءريخ ) ليجلا

 ىلعدي او أ نيةفنملا لاو> أت وافتل قفنم لكتلالءاشي :لل ةفعاضملا كال: فعاضإ ىأ (؟5)

 هيفريصقلاالو كلذ كرتهل ىنبنيناك امةبحةئاهعبس هلت جرخأ ةدحاوةخ رذباذاهنأ عرلاوةدايزا

 دحاولابهل لصح هنأ لعاذا هللا ليبس ىف قافنالا كرتيال نأةرتسآلا ىف هللا دنع رجالا بلط نا ىغيذي كلذكسف
 هانعم ليقو ءاشب نا ةفعاضملاه ذه فعاضي ىلاءت هنأ ىنعي (ءاشب نافعاضإةللاوإ) ةنامعبسوةنامو ةرمدع

 هللاالاهماءيالا فاعضالا ن .ءاشب ام ىلا هن امعبس ىلا نيعبس ىلا عبس نمءاشي نم دب زب وا ذه ىلع هءاضإ

 (ميلع) لاضفالاو دوجلا ىلعوةازاجلا ىلءةردلا عساو ليقو ةعس نع ىنغلا ىطعي ىنغىأ (عساوةلهاو)

 هلوق و هياع باو'لاوءازجلا نءقفنملاقحتسياب وقافنالاريداقع ميل ليقو هليبس ىف فني ن»ةيذب ىنعي
 امافوعنبندحرلاديعو نافعن' نامع ىف تلزن لق ( هللا ل يبس ىف مطاومأ نوقفني نبذلا) لجوزع

 ينل دبعلاةو ةبآلاو ده تزف 1! اهماتقإب ريعب فلاب كوبتةوزغف نيماسملا زهف نامثع

 اهيفدد لحد هم ا ا هىنلار تح ىف اهمصق ةرسعلا شح قراش هذا د نامعءاحةرمس

 نجرلادبءامأ هللا ليبس ىف مهاومأ !نوةفني نيذلاهللالزن ًافمودلا دعب لمعام ناهثءرضام لوقي دار و

 تكس افا | هينا ىدنع ناك كرز لعمل لمتنا كوبرا ةقدضو هرد فال ةعب رأب ءاخل

 سو هياع هللا ىل_صهللالو وسرلاقف لجوزع ىبرااهتجرت ا فال 1 هعل نار فأل |ةعل رأىلايعاو ىسفنل

 ى.-ميلع ف افنالاب هللا لميس ىف نب دهاجملا نو:يعي نءذلا ىنعملاو تد طعأ ايفو تكسمأاهف كالهننا كراب

 وهو ىذالاد نملامهياعاهقفن 1 ىتلا هتقفن عينيال ىأ (ىذأ الوان :ماوقفنأ امنوعيشالمث) مهتنؤمو تا

 نوه ىذالاوه_لعاهر دك. .ف هيل عهمعل دل_ع.و اذكو اذك كتيطعأدق لوق. ةهناطعن هءاع نعنأ

 ماعنالا ةغالا ىف نملاو كلذ لاثم او كنمهللا ىنحارأ او كي تيلي دقوادنأ اريقفتن 1 م لوقيف هرب هل

 رعاشلالوقهنمو امل اوملاب كلذ ن وك وةمعتلابإقْث! اذ' نالف ىلع نالف نملاقيرةإيقثلاةمعنلا ةئملاو

 مظنمردو توقاي كمال 00 اماف مالسأاب انيلعىنف

 ناك دب 0 حرلا د, ءلاقداطعأ ااع : ناس الا ىلع نع ا ا .فسسوهاملوقلا 1 7

 متكوملا كرتب حده برعلاو هيلع سالف هيلعلق', كمالس نأ تب روأ شالجر تيطعملا ذا لوقيلأ

 ريقحروتسم كدذع هنا «امظءىدنع كفورعمداز

 رييكروهشمملاعلا ف وهو هنأت ناكماساتتت

 ليلق كاذل نو:6كلينف « ة:متعرسأ مشالياقتينأ ءاطعلابنانملامذيمهلئاقلاقو
 فورعملاراهظاوه نملا]وةنف اذ_مهتفرءاذالعفوألوقب ررض ند ناسنالاىلالصياموهف ىذألا امأو

 فورعملاب نملاددابع ىل ىلا«: هللا مرف- مهاطعأام ببس مهنموكسشي نأوه ىذالاوهب مهيلع نااو سانلاىلا

 هانعم ىلاعن هللا ةقص ىف نانملا تا قرفلااف ناذملابهسفن ىلاعت هللا فصو دق تاق ناف هل عاف مذو هيف ىذالاو

 رييعت دارعلا نموىلاهتو هناحتمس هنم ةنمهرف مهام عيمشم مهملا ناسح اوهداع ىلع لاضفا| هللا ني لخكفتملا

 ةرخالا ىف ىنعيي (مهردنع) مهماوت ىنعي (مهرجأمط) ىل اعن هلوقو ف امهناب قرفلارهظف رب دكنو

 مالكىأ(فورءملوقإلا,ندلا نءاوفلخام ىل ىنعي (نونز<مهالو) ةمايقلا موي ىنعي (مهباعفوخالو)
 بيغلار هلظب ةلوعدب اصءاعد ل يقو أهم هدعوب مسح ةدعلبقو لثاسلاريقفلا ىلع ليج درو ئسح

 ةلاحهيلعلاطتسا اذاريقفلا نعز واحب نأوه ليقو هرتس كتينالوهرقفو هتاخهيملعرتس :ىأ (ةرفغمو)

 اهعبني) ربقفلا ىلا اهعف دب ىلا ةقدصلا نمريخ ةرفغملاو فورءلالوقلا اذه ىنعي (ةقد هنمريخ) هدر

 ىأ (ىنغهللاو) لع-فبهيذؤن وألومتبهريعي و اهمهليع نع وةق د_دااربق_فلا ىطعي نأوهو (ىذأ

 نغتسم ىذؤرو نع قفنمىلاهلةجاحال (ىنغهللاو )ةفصلاب هصاصتخال :ركسفلا| تملا نعرابخالا حصو (ىذأ



 لةجام) كيلا نهممضاو نيلمأ ىأةز كداملا 0 كب || لا ةماجوأبار غواكي دوا مواط '( ريطلا نم ةعب رن لاق)

 نينمضب ا زجةءبسوأ لسمجأةعب رأتناكو شل ةضراقر كتر ى !!لايحلا ىلع نهءازج بأ قر فو نهزج مث (ًازج نونم لج لكى لع

 تايعاس ىأ لالا عضوم ىف ردم» 6 ةه)ز 0 مس كدت 89 هللانذا نيلاعت نطلق ( نوعدامث 7 ركل و أزمهو

 ذا ارا مف تاع م اراك ا ا ل

 8 ع ا* سس

ا ا امم نابعة ,ناع اةدازو بلقانأ 31 /كاذ
 0 نأ : كنار 

 كعا 4بس#ل صا : ١

 فاعلا - : 9 00
 !هالحواهم تاهو طاكشأ اكوءاوطا ىف عافترالاو ل دوم تاناوي+اةلج نمريطلا صخمل - : ع أ ءا او ا 5 | 6 ||| 52 نأ 0 ت و . أ رعب

 نافهتمطةاك ام زوكم تناكف توك-ا لا ىلا لودولاىفواعلا وهو كلذ كمال- سلا < ياعمي هاربا ةمه

 كف فلندأ ك0 اعلا
 0 0 سل نء«ناس الا ىفامىلاةراشا سواطلا ىنفةراشا هيف تاق ذخالإب ربطلا نم سانجالاةءل رالاهذهصخملتاق

 عأ 1 عر ءانخلا ا

 0 ْ حاكنلا بح فءشلاةدش ىلا ةراشا كي.دلا فو لك الا فغشلاة دش ىلا ةراشارمسذل | ىوها + !وةنزلا تح
 ناب سمادبا ىورو كالت 0 0 : ١

 3 هيفو فاصوالا هذ هبح نءناسنالا ىفا1ةهءا مرو رطأ اهله ىف صرحلاةد_شىلاةراشاب ارغلافو

 اه-كير فتنيو اهحدب : 0 ش١
 تاداعساال ذب زافوةنللا ىفتاجردلا ىلعأ قط ةميمذلا تاوه-ثا!هذه كرئاذاناسنالانأىلاةراشا:
 اهءازسأق رغب واهعطقيو 0 : 00
 اهنامذواهش , 0 نؤةؤجوو (كيلا) نولم اهانعهوداصلا مشب ئرقو نق صو نوعطق هانعموداصاارسسكب رق ( ّندرمهف)

 يدور تا < نارا و. ديو || نيعطق مث كلبلا نهرصف دان مورامضاهيفراق مضل ولا مال هرسسف نف كالا نوهعمضاو نوعجا ءانعملقو
 2 . . , || مهارباىلاعتةللا رم أن ورسسفا |لاقهياعل دي هنال (ًازج نون «لبج لكى لعل عجامث)هلوقبءافتك !فذخ مخ و .نلاواهموجو

 اهءازجاىل_ء نا سمامث مثلعفذ ضعبب هضعباهمدواه+و اهشي ر طا ناواهشي رفثيو رويطاا كات عذب نأ مسوهيلعقلل ىلص

 ءل_ج لك ىلعلابجلا ىلع |! ىلائتدتنا ىذر سايع نا |لاقفلارجلاو ءازجالاددعفاوفلتخاوأزج ل ىء لمح نأ ة جا

 حيصإ مثرئاط لك نماعلر || لي.ةرئاط لكن ماعب ر ليج لك ىلع لبجأ ةءب رأ ىلءاهلع<ناوءازجأةءب رأرئاط لك لعين أ صمأ امهنع

 ىلا ءتهللانذإب نيلاعتامب | هرج ليفو بونملاةهج ىلع ل بجو لامثلا ةهج ىلع +جو برغلا ةهج ىلءل بجو قرمثل !ةهج ىلع ل بج
 رخآلا ىلاريطر ءزج لكل || لكت اعف ىلاعت هنن نذاإب نيااعن لاقف نهاعد مثهديب نوسؤر ك ماو لبجأ ةعبس ىلءاهعضو وءازجأ ةعبس

 نابقأ مئاثثجت راصىت> مظعلا ىلاريطي ,.ظع لكو ى :رضألاة_ثيرلاىلا ريطتة شي رلكو ى 7 ظقلا ىلاريطتر ئاط مد نه ةرطق

 لك نهسؤرىلا نممضناف | ريغبءامسلا ف ضعبباهض»ب ةئج لك تقل ىت--ر اظنب ميها رباو ىرخ الا ةهبضيلا ىلاريطت ةءذب لكوزتلا
 نأ)ءاو) اهسأرىلاةئج || قت | ىت-هنعرتأت نيكي مناوهنماندهسأر ناك نافهسأربلاقر ”اطءاجاطكن هسؤرىلاايعس نلبق أمثسؤر
 هيلع عنتمال( زب زعل || ىشلا ليقوودحلاو عارسالا ىسلابدارملا لقو (أيءسكسبنأب نهعدامث) ىلاهتهلوق كال ذة هسأربرئاط لك
 ربسيايف(ميكح) هدب ريام | غاهت أ مهوتم مهوتا تراطولا مال ةببشلا نم دعبأ كلذ نال ناريطاا نود هيلارويطاا جس ىف ةمكسحلاو

 ةمكملا هيفامالا لعفيال ىذا اى سلابداره أل يقوايعس كندتاي هلوقب ةهيشلاذهىلاهتهنلا ىفنف ةمياسريغاهاجرأن ا وأرويطاا كلت

 اا يرد رع هانا ت0 ةديدشلاةكرطاوهىعسلا ل يةو ىىسراطاذارئاطاللا ةيالهنال فهذهيفو ناريطلا ىئملابدارملاو
 قافنالا ىلع ثح 'ءارحالا زعهلوق 0. هرو»أ عيج ىف ىنعي( مي 2١ تيس ا )زب زعءلا

 1 ىقافنالاوهل قو داهللا ىف قافنالا هندأ ان ادق 5 (هللاليبس ف مطاومأ نوقف: نا لو
 نءنأ معا هللا ليدس ىف

 تى لبس فوه | ين تاقدسس لنصر رضا بقو واش بجو فراش دف دا وتزول
 نوقفني نيذلا لثم)لاقف كاد ع يح ا 00 ا | 0 امتلبنس لكف ١ ةلبس 8 )ا لاب هيلعرداقوهو مظعرجأ عبس) هيدا تالت كجارت يعي (تنبن از رار (ةيحلتك )هللال يبس فم وجا نودع
 ) تأ ل اف شرا ةيح ب امةلياس لكى ىنعا او دجوب لن اوزن احدن ىلا برضف اليصسهنوكالامو ليح سمريغ كالذ تلقاه
 3 فتي ل ل م تأت أت |أث تث تت

 نكاوةطناوهتبذملا ( ةبح ةئامةلرذس لك ىف لج ,انسعيستتنأ) ةبحرذابلثكمهامموأ (ةبح لاك ) مهتقفن لثم ىأ ف اضم ف ذح ن..دبال

 ع عيسهنم بعشتياقاس ج ار نالنانس عيساهتابن | ىن«موءاملا ىلاو ض خرالا ىلا د:سياكتاينالااهملا دهس ايس تناك اة بلا

 ةب وقلا ضرالا ىفةربلا قست خر فاع روةرذل 'ونخدلا فدوجو.“ هب لثمملاو رظانملا ىتيع نابةلأ ؛اماومأكف اعضالالرب وست ليثعلا!ذهوةلينس

 ءارقاعضوم ءورق عضوكت البفس عضو م لبانس عضوورب د قت |او ضرما ليدس ىبءدجوب ل ناو حمصإ, لينعلا نأ ىلع غابملا اذهاهبح غلبيفةلغملا



 ىلب لاق نمؤنم 2 لاق)

 (ىبل نئمطيل نكحلو
 دقو نمؤن ملوأ هللاقامناو

 اناميا سانلا تيئأدنا مع

 هيقامل هب باح ام بيحيل

 ةلبللا ةدئافلا نم

 املب اا ىلب ونيعماسلل
 ا ىىل هانع» ىلا دعب

 انوكحسدب زال نكلو
 ةرورضلا لع ةماضعةنين أ مطو

 رهاظنتولالدتسالا

 بول قلل نكسأ ةلدالا

 مل_قةريسبال ديزأو
 «عمزو#ع لالدة_بالا

 فالبخم كتكتتلا

 قلعتت ماللاو قىرورضلا

 نكلودرب دقت فود

 ةندن امطةدارا كلذ تلاس

 باقلا
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 ملوألاق) ىلاعتهنياهبتاعف اني ةيدادزاف كالذ نباعالا هبي فيك ىنرافباودلا فا تررتلا نشارك اء

 ةنياعلا دنعىاق نكسيلىأ(ىلق نمط نكلو) تنمآو تءاع دق براي( ىل, لاق) قد لوأ ىنعي( نءؤن

 ىلع ةفيجلا ىأرا ل ليقوةنراءملاكس لرب نال نيقيلا نيعنيقيلا لءهلري نأ مالسلا هيلع مهارب ادارأ

 هسفن تعلط:و ةفيجلا كل: ن«قرفنامعقجحيف يكر كةنرحبلا باودوربطلاو عابسلاامتاوانتدةورحبلا

 نأبح اهنكلوهلاعفادالو ىتوملاهلاءايح ا ىفاكاش مالسلا هياعمه ها ب نكي ملوهب رهييحت يم ةدهاشمىلا

 ةنلا قف ىلاعتهللاةب ةر نوم و ملسو هيلعهتلا ىلصا دمت مهيبنأو رين نوبحي نينمؤملان اك انايعكلذىرب

 ريصي نأ مهارب !بحأ كلذكف موهنع كش !!لاوزو كلذ ةحمصب ناسبالا عم مهم اعد هنولأس و اهنوبلطيو

 ىعىذلاى رمهاربالاقف دورغلعجتحا ل هنأ مهاب 5 اوال قرانا ضارب

 | ىلاد_هقيىلاهتةنلانا ميهاربإ لاقفرخالا جاط ًاونيلجرلا دحأل مقا .هأوىح > ان أدور ف لاقف ثيع و

 ميهاربالأس مثىرخأ اة ىلا لقتتاف من لوقي نأ مع .فارباردقت مكاظشا وز هل لاقف هد كف يدم لك

 لوقافهتنياعتن أل يقاذاف ىتخ ةوقب ىلق نأمطيل نكسلو ىل لاق نمؤ:ملوأ لاق قوم ا ى م فيكهي ربنأهب ر
 تدهعاش مفازإ ارشيف هل ن ذاب نأ هب رتوملا كلل 0 ل ب دسار

 ءاجاملف هبإب قاعأج واذا ناكو سانلاريغأ 3 «مهاربا ناكرهراد لخ دفرادلاف نك, , مودم هاربا أف

 مهاربالاقفرادلا برى نذألاقف ىراد لدن نأ كلن ذأ ن مهل لاقوهذخأيلهيلاراثفالجررادلا فدو

 هللادمخال ذل كد ادق هللا نأ كري أت مج توا كل“ ن1 :أ نمهللاقف كلمهنا فرعو تقدص

 ىرأبر ميهاربا لاق ذئني كلا اوسوىقوملاى 0-3 كء اعدهللا مح نالاق كلذ٠ العام هللاقو لتحورع

 كتوعداذاىنيجتو اليلخ ىنت اح | كنابى اق نئمطيل نكحلالو ىلبلاق ن» ءؤنمو أ لاق ىوملا حت فيك

 6 | نم كشلاب حن لاق سو هيلعمتلا ىلهةنلالوسر نأ رب ره»ىلأ نع(ف) كتاأساذا ع ىنيطعنو

 ا ىوأي ناك ب فعار محرب 0 لل 1 سل ل

 اه ًاواهتسح ف ةريثك لاوقأ ىلع مءارب 00 نكح 1 ا

 للا رطناكوا قول ءايحاى كلانا هيهاربا تح ىف ليست كاشلاناءالعلا نيو فرم لقنم

 ميهارباصخاماو كشيل مهاربا نأ اوماعاف كشأ ل ىنأ متماعدقلو مهاربا نهب ىحأ بأ تكتل ءايبنالا

 ىناطحخلالاقوهنعكلذ ىتف كشا|لامحااهنمةدسافلا ناهذالا ضعي ىلا قيسي دقة آلا نوكءلرك ذلاب

 لييس ىلعكلذلاقو كيال نابىلوأ مهارافىنوااءاي- | ىلع لاه:هللاةردقىنانأ كشأملاذالوقي

 نإب مالعالا هيفو ىعادلا تبجال فسوب ثبلام نجعسلا ف تةياواهلوق تا ذكو سخلا نم مضطاو عضاوتلا
 ةفرعملا نمد, هب نايعلاو نايعلاب لعلاةدايز رز لبق نه نكس ككل ةهج نم ضرءنم ميهاربا نمةلُم ملا

 ا لا ل ا ل

 هلل ىلصهسفن ىلع سو هيلع ثلا ىلص ميها 1 .راماو نيقيلادب زال طوهامتاو كشب سيل هناف هب ىلوأ

 ١ لاقذاو ىلاعتهلوقف ةنآلا اريسفتامأو مدآدلورب ريخ لس و هياعهنلا ىلص هنأ لعب نالبقوأابداوهنماعضاوت ٍِي وةيلع

 روب عتلاومي رف محارب جاح ىذلا ىلارتإلأ وق ىلع فوطعم هنا ليقو ميهارب لاقذا دمتي رت ذاو ىأ مي .هاربا

 وأم .هاربالهنبالاق ىنعي لاق ىتوملا ىبحن فيك ىنرأ بر ميههاربالاقذار :مأهب رف ميهارب جاح ىذلا ىارب أ

 كلذك مسا ىأ «اياطملا بكر نءريخ ملأ« ريرجلوةكباجياوتارئافلأ نمؤتلوأ ىف فلالا نمؤت
1 

 ىلا



 اذا

 لاقيهجاعزناو هعفر ءيهااًراشنأاو ضعب ىلعاه_ذعب بكر نو دسإا ن.ءاهناكم ىلااهدرثو ضرالا نم اهعفرت

 ىلاعت هللا ن| ليقراجلا ماظعدارأهنانورثك الالاقف ةنآلا نهم ىفاوفلتخاو عفترافهتعفر ىأزيشنف هبدشلا

 ثعب وراظنفهماظعتءاب وكاله دق كراج ىل ار ظن اهل لاق مثهيذ نياوقلا فالتخا ىلءءايمرأوأارب زءابحأ

 مظعلا نم :رمسكلا ىت- ضعت ىلع اهضعب بكرق تعمجاف لمجو ليلك نم راجلا ماظعب تءاك احب ردهللا

 قورعلاو محاالا ماظعلا كالت هللااسك مثمدهيفال وم هيلع سيل ماظع نءاراجراصفاهعضوم ىلا تعجر

 هيف خف:فراجلار 2 كا 0 ىشميهيلا لبقافاك_ام هللا ثعب مثهيف حن ورالمدو محلا ذاراج ر اصف مدلاو

 كالا هللا نا كلذ و« سفن لجرلا اذه ماظع ماظعأ ايدارأ !ليقو قمن مث ىلاعتهنلا نذإبام-راسجلا ماقف حورلا

 معطي ملهطب رموبهتميهك امئتاقايحهراج ىًرفرظنف َّك راج ىلار ظن اهل لية مث هراج تعملوهثعي مث هناعا

 هللا نا كل ذواهرمثذن فيكم اظعلا ىلا رظن اهل ليق متريغتت لة دب دج هقذع ىف ةمرلا ىلارظنو ماع ةئامبرشنإ لو

 رظا و كراج ىلا ار اظن اوهريدقتريخأتو د -ةئةبآلا فواد يمه دج رئاس ىأر فر ظنف هينيعهنمايحأ ام لوأ

 55 6ع 58 اشك 56

 لعل رارب زعهللاام> أ 1نب رمسفملا نمدهريغو سارع نبا نعوسانالةبا كاعحن او اهرمشنن فيكم اظعلا ىلا

 ىلع قلطنافهلزانمركسنأو سانلاوهر كن أو سانلاهركد :افهتلح ىلا ىنأ ىتهراج بكر ةنسةئاهنامأام

 مهنعرْز ع جرخالو مط ةمأتناكو: سنورشءوةثاماهماعىتأدقةدءقمءايمعز وتب اذاف هلزنم ىقأ 2

 تاي ورعن تلا ةفرب زعلزنءاذه هذهاي رب زعاطلاقف» ةلقعوهتفر ءدق تناكوةنس نإ 00

 نمدان دقفارب زعناهللا ناحبس تااةفرب زعانألاةفاذكواذك نمار زع ءرك ذبادح أت با رامتلاقو

 الحر ناك ارب زعناتااقذىفايحأ مثةنسةئام ىننام أى لاعتهنلا نارب زعىنالاقفرك ذيل عمن 00

 تنةكنافكارأىتح ىرصب ىلعدر نأةنلا عداففاعلاايالبلا بحاصو ضي رالوعدب ناكوةوعدلا با#

 قلطاف ىلاعت هللا ن ذاب ىوقاط لاقواه ديد ذأ اح صف اهمخ يع ىلعه ديب حبسموهب راعدف كتف عار 2

 مهتيدنأ ىف مهو ليثارسا ىنبىلاتقلطناورب زعكن أ ده_ثأتلاقوهيلا ترظنف ة>يص تماقفاهباجر هللا

 م ءاجدقرب زعا ده تدانتق خو.ثهينب ول وةنسةرشعةينامنو ةنسةثامنإب| خيشرب زعانباومهدلاجو

 دقىلاعتهللا نا معزو ىلجر قاط أو ىرمهب ىلع در فب ررب زءىلاعدف < :الوم ةنالفانأتااةفاهوب ذكسف

 فئثكف هيفتكن يب لالطا لثمءاد وس ةماش لال ناكهنب|لاقو «#يلا سانلا ضونف لاق هثعب مث ةئس ةثام هنامأ
 ٠ ١  1 0 3 0ع ءه . : حك 7 1

 موةاروةلار صنت قرح ادقوهتي رقىلاري زععجرأليقورب زعهنا ف رءفاغآر فاهيلارظةهيفتتك نع

 تتةيشقءاملاك الذ نمهاق_سفءامهيؤءاناب كل هانافةاروتلا ىلعرب ز-عىبب قئالخلا نيب دهعهلا نم نكي

 ىتالاةفدوق ده! فرب زعان ألاةفايدن هثعب وةارونلا هللا هماعدقو ليئارسا ىنب ىلا عجر ةهردص ىف ةاروتلا

 هللا لعجاماولاقف هياق رهظ نه مهيلعاهالمافانيلعاهلمافاولاق تاروت كل د دجال يلا هللا ىنئعب دقوري زع

 0 0 الا تيهذامدعب لجر باق فةأروت ا

 ْئُد كا مع ا

 ىاوفلتخا (قوملا ىحت فيك ىنرأ بر ميهاربلاقذاد) لجوزءهوقؤ» ءايحالاوةنامالا ىنعي( ربدق ًإ

 انو- تناك لب ليقو را ةففيج ىهو ةتيم ةباد ىلع م هنأ ليقف مال سلا هيلع مهاربأ نملاُو بلإ| كه بيس

 660 6 راوذاهعزوت هوا كن ,ربط رجل يقورحبلا لحاسبايءالججر ناكل بقواتيم

 ديل 5 كناتلع نق قايرايلاقوإ بيت شلح ران تلكم اذ
 ك2 سس وج

 ازاجم سابالاكمحللا لعج
 رمضم هل عاف ( هل نيبتاماف )

 هللا نا هل نييتاماؤهرب دقت

 رعألا) ريدق ئث لكى لع
 ) ربدق ئ كالا ىلءعهللانا

 قاثلاةلالدل لوالا فدخل

 ىنب رض م-طوقك هياع
 زو-< وادي ز تبرضذو
 هيلع لكش ًاامهل نادت اماف

 لاق ىتوملاءارحا سمأ ىنعي

 ةزج مالا رمل ل عارتلا

 معاها لاق ىأ ىل_عو

 ذاد) هسفن بطاخوهوأ

 (فرأ تنمعالا لاق



 قورداهتجالازاوج لولد هيؤو نظلا ىلعءانب (موبضعب وأامويتئبل لاق تبا 5 ) كالمهل (لاقإلايحأ ىأ( هثعب مث ماعةثام هللا هنأماف

 لبق ةئس ةئامدعب ثعب و ىحض تامدنأ

 نسر ناقف :نسمشلا

 ةئامتشيل لب لاق) موي
 كياعط ىلا رظناف ماع

 هماعط ناىور ( كبارسثو
 هبارشو ابنعو اندت ناك

 نيتلا دجوفانبلواريهع
 باريشلاواينج اك بنعلاو
 مل (هنستيرل) هلاح ىلع
 ءاهوأ ةيلصأ ءاهطاوريغتي

 ةئسلا نمهفاقتشاو تكس

 ءاهاهمال نال نيهجولا ىلع

 لعفلاو ةينس لصالانال

 توماس لاقي تبئاس

 واووأ ةنسهتاماعىّأ انالف

 لغفلاو ةونس لدالانال

 هريس-غتهل هانعمو تيئاس

 فذدحب نستيإ نونلا
 ىاهتابثاب و لصولا فاهطا
 رظاو) ىلعوةز> فقولا

 تقرف: فيك( كراج ىلا

 هل نكو ترختو هماظع
 تادفتو تافهطب ردقراج

 املاس هيلارظناووأ هماظع

 نم كلذوهتطب راكهناكم ىف
 شيعي نأ تابآلامظعأ
 الو فلعرب_غن م ماعةئام

 هباريشو ةماعط اظقخ اكءاف

 ةنا كاعحنا او) ريغتلا نم

 دب رن كلذانلعف (ساذلل

 ظفحو توملاد عب هءايحأ

 ىلع هطءواولا ىل.ةو هعمأم

 ريتعتل ىأ فوذحم
 هموق نأ ليق كلعحنلو

 022050( نمةيقب ىأرف تفتلامئام هوب سمُشلاىلارظنلا لبق لاف سمشلاةب و.غ
 اسملة مهماظي ليئارسسا ىندب هللا اهطزن أ ىتلا ىلو الا ةعقولا هذه تناكف مأشلاب مهرقأاثلثو مهام ساثلثو مهلتفاثاثف

 ةلسوةوكر ىف ب :عريص ءهعموهلراج ىلءءايمرأ لبق ل .ئارسا ىبايامس هعمو لب اب ىلا اعجار رهنتع ىلو

 نالاق نمواهومدعب هللاه.ذ#ه ىبحىفألاقاهمار ىأراساف سدقا|ت ب ضرأ ىهو ايليا ىشغ ىت نيت

 لاينادوريز عمهيفناكو ل.ئارساىنبابامسب مدق سدقملات ب ب رخا-ارصنت<نالاق اب زعتاكر املا
 ةإاجد طش ىلءلقر »ريد لزن ىتراج ىلع لترا لباب نءرب رعاحنامافدواد تب لهأ نم فقالا[ ةعيشالو

 دعب هللا هذه ىبحي ىف, لاقااهأ كالهوةبرقلا بارخ ىراملو قز ىفربصعلا ل_ذطفوةإس ىف ةهك افا! لضف

 ل-بهراج طب ر ءايمرأ نامثلاق بهو ثيدح ىلا !ذعجرو ثعبلا ىف اكشالاب كت كلذ لافامتاو اهتوم

 هادنودري_صع قيوهراج تامأو ماعةئام تاغ حورلا هنمهللا عزت ماناعاف مونلا هيلع ىلاعت هللا اأو دب كح

 أ رفد:نأك يماد هننا ناهل لاقو كشوب هل لاقي سراف كولم نم كال: ىل اكل« ىلاعت هللا لسر أ ةنس ناعبس ةدم

 ليثارساىن نه ىق' نم هللا ىو هغامد ىف تاخد ةضوعب رصنت*+ هللا كالهأو هنورمعياواعجو لماعفلا

 ةثاملا تضمامافاوناك امنسحاك اورثكوةنس نيثالئاهورمعفاهيح اونو س دق تيب ىلااعيج مهدرو

 ضيب حوأتهماظع اذافدراج ىلار ظن مثر ظني وهوه دج هلاايحأ مثتيمه دس راسو هيذيع هنمةللاامحأ

 راج اقف ىخ نا ك سعادهننا ناىدوت مثكل اكناكفاد_اجوا 4+ ىسنك:نأ كيسان هللا نا ىدول مث

 نه ماعلا لص ( ماعةثامهنلا هتاماف ) ىلاءتهلوق كال ذف تاولفلا فرودي وهفءايهرأ هللا ر معو قهن مث هللا نذإب

 هإص او هايح أ مثىأ (هثعبمت) اهجورب عيج ىف ءوعن سمشل !نالاماع ةئسلا تا مسةح امسااوهو موعلا

 هيف تثكم ىذلا نامزلاردقك هلى لاعتهننالاق ىنعي (تبلكلاق) اهئاكم نماهنقأ اذا ةقانلاتثعب نم

 (لاق) تثباك هلأسفاكلمه يلا ثعب هايحأ ل يلاءتهللان الاقي وايح كناكم نه كئعب أن أل بقاميم

 ةنسةثامدعب هايحأو راهناا لوأ ىف ىحضهنامأ ىلاعتهللان !كلذو (اموب تثرل) هناك دعب ثوعبملا ثالذ ىنعي
 نم ةيقب ىأرفتغتلامثتباغ دو سمشلان اىريوهوامويت ثيالاقف سمكا ب رغتن ل بقراهنلارخآىف

 (كءاعط ىلارظناف ماع 7 امتئبللب) هل كلل لاق ليقو هلهنتالاق ىنعي (لاقم ول (ضعل وأ) لاقفسمشلا

 تناىتانو:_بلا هريغت مل ىنءل (هنشمل) ريصعلا ىنعي (كبارشو) هنوم ل قهعم ناك ىذلا نيثأ| ىنعي

 (كراج ىلار ظن او) نقني ل وربغتي ل هتءاس نهرص ع دق هناكريصعلاو هتعاس نءفطق دقهناكن يتلا ناكف هيلع

 هاسكمثضعب ىلعاهضعب ماظعلا ىلاعت هللا بكر ف ضيب ماظع وهاذافرظنذ كراج ءايجا ىلارظناو ىأ
 ةلالدهيفواولا لو> دل .ةوةمحقمةدئازواولا لق (ساذال ةبا كلعجنل 8 رظن. وهوهايحاو داإلاو مدالا

 ةلالدوةربع ىنعي ساخالة نأ كالعح:) ءاي>الاوةنامالا نما:طعفاماماعفو ىبءملاواهد_هب لعفل طرشاهنا ىلع

 هدالو أ وةيحاالاو سأرلادوس أب اشوهوةةب رقلا ىلا داعهن|ليقو نب رسفملارثك أهلاق توملادعب ثءرلا ىلع

 فيكمانعمو ىازلابىرقو هاي ىنعياراشنا تيملاهللا رن ألاقي اهييحن فيكءانعموءارلا“ئرق (ًال

 اهعفرن ردزعل.ةدحأ ارهاظةاروتلاًر قب /وهبلقرهظ نعاهؤرقيذخافةاروتلا اوناهلاةفدوب ذكفري زعانألاقو راجابك ار
 نمبجت نيذلا قوما ماظعوأرامجلا ءاظعىأ (ماظعلا ىلارظناو) باشوهواخ ويش دال اع رف هلزنم ىلا عجر ل_يقو ةنآهبوك كلذف

 (اجل) ماظعلاىأ (اهوسكتن مث)اهييحت ىرمصب وىزا ءارلاباهرسشنن بيكرتلل ضعب ىلااهذعبف مرنواهكر حت (اهرمنن فيك ) ,هتايحأ
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 باوث اهيف يط نيبةلي وط ةغياب ةبطخ تقولا فى »هللا همهافلوقيامردب لو مويف ءايم راماقف كمهأىا

 مك ةريدعلا  ةنللا م نذيقال ىلع بأ ةا> أ ىلا لجو زعدللا ٠ نءاهرخ اى لاقوةيصءملاب اق عوةداطلا 1

 هللا وأ ميداس شم دعس سر يح 8 او يبطاهسبل ًايسرافارابج ماع نطاشالاو

 كلذءايمرأعمساماذ حون نب ثفاي دلو نه. هولداب لهأ مه فاي و ثفايب ليثارسأ ىن كالهم هقاديلا لاذ

 تيحوأام كياع قش ا ءايمرأيهادان هءاكب :«ءرضتهنلا ىأراماف هسأر ىلع دامرلا ذبنو هناي شو كرو حاص

 ىذلاواللاقو هسفن تباطو كاذب ءايمرأ حررفف كلبق ن٠ كالذ ىف مالا نوكيىت-لئارسا ىنب كلهأال
 حرفورمشبة سافاح اصاكس امناكو ثالث ,هربخاف كلما تأ مثليثا دبأ 5 كال ىضرأالق لاب ىسومثعب

 اودادز 0 نيد_سثالث جوا كلذد عباوث كم مهنا مثهتجربفان :عفءناواش ونذبفا 9 اب راشذعب نالاقو

 طاسف اوأعفي ملفه , وتااىلا كالملا مهاعدف مهك ااه نرتفانيجافلا نوبيحولا نيف سلا فام

 مهلات 00 7 ا ةفتسا كتبنأ ١ ليث ارسا 00000 ان

 مهلصو هللا نيب و كذيب ام .ذ نسحأ ءايهرأ لاقف مويف ىنتفاف ىلطخسالا هاباىاركام هدب زيالوانسحالا

 نءءايمرأهل لاق هيد . نيب دعقق ل جرلا كلذ ةروص هيلالبقأمثمإي تكف كلا فرش خر

 لاقف موف كليو هيدا اترهطاماءامم رأللاقف ىلهأن أش ىف كيتفتسأ كندي ىذلا ل جرلاانألاق تنأ

 لاقف ىل- تاو مول ا دكا حر كا سانا هدحا امان .ةمارك عامان ىلا كت تيار ١

 ماما تكتف كلا اقف جملا نأ نحمل «داح لت ياا هناا ماا نسحاف مويلا عجراءايمرأ

 هلاك ع وام نب هللا ىناب“ ءايءرالمهكلملا ف لأ 0 ارساومب مهنمخ عزفف سدقملات ب هدون<لزءنرصنةع نا

 رسصنبر شبتسي و كحيضي سدقملا تببرادج ىلع دءاقوهوءايدرأ ىلا كلما كلذ لبقأ مى“ اوىب ربىتالاقف

 ءايمرأ لا ةف نيت ىم ىلهأن أش ىف كتتئج ىذلاان لاق تنأ نم ءايمرأ هل لاهقف هيدب نيب دعمتف هدو ىذلاه َر

 ريع تشك مويلا ىلبق مهم ىنبدصا ناك ئ :لكناهللا ىب :اي كالا ل اقف ه.ؤ مهىذلا نماوقي ينام طن امأ

 طدعسب د مظع لمع ىلع لاقم تار لع ىأ لع ءايفر هللا قة ىلاءتهنلاوو د رار عر وللا ارم ا

 اوكلبيا مويلعةللاوعدتنأق ودا كثب ىذلا هنلاب كالأسأانأ او كريخال كانتاف لج وز عهلل تبضغف ىلإ اعتهللا

 اوناكناوموقباف باودو ق- ىلءاوناكنا مارك الاول ال-جا ذب ضرالاو تاوم_ىا كلامايءايمر أ لامقف
 تدب ىلت ءامبلا نبتفع اور قارا ىجيف ننال اك ساق يحال هاضرتال لع ىلع

 ذينوهباي* قثو حاصءايمر |كثالذ ىارامأ هباوب ان ٠ءباوب |[ةءمس تقرح او ناب رقلاناكم بهتلاف سدقملا

 مواصأْام مهبصي ممم ىدونفهب ىننبعو ىذلا ك داهم نبأ ضرالاو تاومساا كالاما:لاقو هسأر ىلءدامرلا

 كاذاول عفذ سدقملا تب ىف هف ذةيوابارتهشرت ىهنم لجر لك الع ناهدونج ىصأر س دقملا تبب برخو مهانفأ
 ليث :ارمسا ىنب نم قد ناك ن مه دنع م.دجاف سدقملات ب نادل :ىفق ناكن ءاوعم جن أ مه رمأ ف هول ىح

 ةعب رأ و هنم لجر لكباصاف هعماوناكنبذلا كواملا نيب مهمسقف ىبص فلأن يعبس مهنءراةخافريبكو ريغص نم

 قرف ثالث لت ارمساىنب ىف ! نيون رتورب لاا الا >ومالسلاهيلعلاينادناماغاا كنلوأ اق ناكوةملغ

 ( كوا  (نزاغ) - 55)



 ةنآلاو ىريغالان أ ةنامالاوءايحالاه يلا ب سني ىذلا نأت يأ ىحأ نأ هلوق ىنعموهريماة يب وب رلاب فرتعي ناك امو<_سفنل ةيب وب رلا ىعدب

 مل-عف ماكتلا ةحابا ىلع لدن

 لدؤ نينثانيب نوكت

 اضي ا هجاح مهارب |نا ىلع
 اهرشاباملاحامم نكي ملولو

 مالسسلا هيلع مهاربا

 موماع ءايننالا نوكال

 نع نيموصعم مالسلا

 انالو مارا باكترا

 ناةرفكتلا ءاعدائرمأ

 هد_.حوبو ةللاب ناعالا

 كالذ ىلا مهانوعدا داو

 ليلدلاانم اودطي نأدبال

 نوك الاذو كلذىل_-ء
 ىاذك ةرظانملا د عبالا

 وأ) تاليوأتلا حرمت

 00 (ىمىذلك

 ال5 ىذا لم تيا

 نال ه_-ياعر أ ةلالدل
 بيت ةماك امتلك

 ىلا لحع لوةودوأ

 5 تيأرأهر دقت اظةالانود

 و مهاربا جاح ىذلك

 بحاصلاو سم ىذلك
 فايكلا هيو تشكتلا

 ىل_ءفطع ىذلاوةدئاز

 نعجاح ىذلاىلا لوف

 ارفاك ناكراملا نان سحلا

 دوو عمهماظتنال ثعبلاب

 ةمكحلو كاللس ىف
 قأىه ىذا داعم تنسالا

 زدعهنأرتك الاو ى

 نعز زدكلاب فارتعا ىحيىنأو مالسلا هيلع ميها ارباهيلطاك ةريصي داد وراق

 0 ةجاحناوهب رف مهاربا جاح ىذلاىلا رثملأ لاق هناله_.فةرظانملاو مالكلا

 ثالت نءهف رص ىل هتهشنا نا ليقو هعاطقن او دور« ةحعيضؤ ىفةد داب ز كالذ ناك_فهب , رمهاربااعد كلذ لأسول

 موقل !!ىدومالهطاو) حيحصلاوهو ل سوه اع هللا ىلص مه .هارالدز كيمو هياعةححالاراهظأ ة 4 بطراعملا |

 نيملاظااب ىنع وةمصاخناو ةجاحم ادع ق حلا لهأ جح ام نوذحدب ةخ ىلإ مهد_ثريال ىنعي نيلللفلا | ا

 جاح ىذلا ىلارتمل,ىنعم اواهاب ةىنلا ةبآلا ىلعةةوطعمهذه (ةب رق ىلع رص ىذل5وأ) لجوزءهلوق ع ا

 مهارب !جاع ىذا ثأر 0 ل وجل يقع اناعا دع نوكيؤةب رق ىلعرم ىذلاكوأ مخارإ

 ص ىذلاىلاوأ ميهاربا جاح ىذلا ىل ارت آر 'اوةدئاز فاكلا لدقوةب رق ىلع ص ىذلاكت ار لهو

 هلوقل فرعضلوقاذ_هوثعبلاى قادرا ناكل حاج ىورؤفرالاكلذىفاوفلةخاوةب رقىلع

 لمعتسيال اظفالا !ذهو سال ةبآ كلعجن او ىلا عتهلوةاورفاك |! بط اال ىلا هتهتلاو تبل ؟ لاق ىلاعت
 |0011 صرع ىلا كاحتضااوتمركعو ةداتقلاقوءايننالا قف لمعتتم امئاورفاكلأ قحيف

 قكتسم رعنهقلا دودقمو رمضخلاوهو نوره طيس نمايقلح نءايمرأوههبنم نب ب هولاقو

 نأزئاخلةب رقلا ىل_عراملاكلذمسافي رعتالمهتتامادعب هقاخءايحا ىلعىلاعت هللا ةردقثعبلا

 هللا ىل_هد#تاندن ةوبنب ةمظعةلالدةصقلاهذهفوءايمرا'نوكب نآزئاجورب ز_ءوهراملا كلذنوك

 و هلاستكلا أ ] ارقي ىأوهوهنوفر عبو موهبتك ىهنودحامع دوهمااريخ ا هنال 0

 ل اهترامعجانهءايحالابدارملاو ريحت :دح اهم حامل كلذو سدة تبب ىه ليقف ةب رقلا كلت

 داناماسلقودابآرباسريد ىهل قو فولأ مهو .هرايد نماوجرخ نذلا اهاهأهنلا كلها ىت-لاةب رقلا

 مضومداب ارباسربد ىههلوقو سدقملاّتدب نم نيخسرؤ ىلع ىهسبذنعلاة ب رق ليقو لقورهربد ىهليقو

 رسسكب لقرهر دونادم جاون نماض.أ ل_قوناجرج جاون نمبر ةو اا داباما_سوسرافب ناك
 نماوجرخ نيذلا عضو ودل قد مركمركسعو ةرصبلا نيد روهشمردةروسكمفاقوةك اسءارودهلوأ

 ص ىذلاكو أ ىلا هنهلوقب دار لان الاق: وم د_ةناك ليقزحل مهايحأمث ىلا عت هنا م-متاماف فولأ مهو مهرايد

 (اهشورع ىلء ةيواخ ىعد) رب زءراجكللا ايحأ اهدنءىتاا ىهاه_ثورع ىلع هب واخ ىهو ةب رق ىلع

 ىنعي (لاق) كلذد_ءباهماع ناطيحلات قو مثالوأ تاطقس فوقسلان اك كلذواهف وقس ىلع ةطقاس ىأ

 كشلا ىلع ولجان !افيعضوهو ارفاك ناكراملا كلذ ن الاق نذ (1متومدعب هللا هذه ىحشفأ) راملاكلذ

 0 ارت لحال داخل اوف رعلا ىراح بسحب داعيتسالا ليم س ىلعوإج ايست ناك لاق نمو هللا ةردق ىف

 ىرأبرمالسلا هيلع مهاربالاقاك ديك أتا!لجال لئالدلاة داب زباطهنمدوصقملا ناك وأ ىلاعت هللإةردقل

 نآأهللأ 'بحافامرامج ءايحالاب دارا اوه رقلاد ذه ىحبنبأ ن.هللا هذه ىك< قى أ ىنعمو قوما كفيك

 ىلاعت هنلان مأمن بهو نعىورام كلذ ىف«-دقلا ببس ناكوقي رقلا كات ءايحا فوه_سفن ىفةنآدي وب
 قثادحالاتمظعف ىلاعت هللا نمر ابهيتأي وهددسل لرئارساىنب كلم صو.أ نب ةيشانىلاءاممرأ ثعب

 مهئادحأ مهفرعو مباع ىمءن كموقرك ذنأ ءايمرأىلا ىلا عت هللا واف ىصاعملا اوبكرو ليئارسا ىن

 ىلا عتهننا لاقف قرصنت مل نا لوذخم ىنغلبت من ازجاع ىنوةت نا فيعض ناب رايءايمرأ لاق ىلا مهعدا !

 أ

 ةب واخ ىهو) فولالاهنم جرن ىناا ىهورصنتخهب رن نيح سدقملاتيب ىه (ةيرق ىلع) ىبحلاةردقل ماظعتساو ءايجالا ةقب رطتف
 ىأ (هذه) فيكى أ ا( قل5) ضرع عفن سلو ناعيا لح تطعفس مف وخل كمقسوأهفوقس يناس( هشدرع لع

 امتومدعب هللا ند لوأ



 هلوشبةيب ون : رلا عدي ناكىذلادورم مالسلاه يلع مهارباةل داحْدالسو مالسلا هيلع هربن بعأمت (نودلاخاهيفم هرانلا باحصأ كئاوأ)

 جاح ىذااىاوأ ميهاربا ىلا عجر )١98(  هبرفءاهاوهب رةيب وب رهتضراعمفف (هب رف مهاربا جاح ىذلاىلارت 201
 هللاوان انأ) امهم روهف

 ىنعيللاءات 1 نال ( كلملا

 هيرو أ وهرطب !كلم اءاّديا نأ

 وهو كالذل جاخ ريكا

 حلدالا ىف ةلزتعملا ىلع لوأد

 هللادان ١ نأ تفر جاحوأ

 و مهدص ىنعع ناعالا ع نماجارخا يفكر لل طلامذم ىمسر افكلا عيج ق- ىف

 هب ىصوأ اذا كالام نع ىنةجرخ 1 باللجرلالوقكوهف طق«يفاوا> داوتوك /ناو وهريخ مهمرحوةنع

 نونمؤيال موقةلمتكرت : ىلامال_ىلاهياعفسوب نءارابخا ىلا هت هللا وق كوهنمهمرحو هنايح ىفهريغل

 نيذلارانلالهأ توغاطلاوراذكسا ىنعي (نودلاخاومف مهرانلا باحصأ كا ادأ) مهتلمىف طق نكي موكل

 دمنا كيلا ىهتت !له ىنعي (هب رف ميها را رت0أ) لجوزءهلوق ]وق شم هريذ نوداهمف نوداخ

 لاقي 50 اهفتس ااهظفاوا ممم بكت ىلعبطاخلا اهبفقوب ةملكرت أ نالهلداجو ميهاربا مصاخ ىذلاربخ
 2 بدن( لاقذا )كلما

 جا 1 00 را ورا ناعنك نيدورمتوه مهلربا جا ىذلاودعتس قانالث تيار لهدانسمعتضيسما ناقل
 ء--|ذاهان اما دى ١ 3 4-3 8 - ع .٠ . م ان 6 .٠

 لعجلد 0 0 كالملاهظلاءان !نالئأ(كالملاهللادات انأ) ةيب وب رلا ىعداو ضرالا فرب<و هس أر ىلجاتلا عضو نملوأ

 (ىب رميهاربا) تقولا ىنععي نانئمؤ.ةعب رأضرالا كلهد_هاجملاقهنايغطو كلا ارطب نمةجاحلا كلت تناكوهيب-_س ربحتو ىتطف

 (تيع وىح<ىذلا) ةزج
 لاق كب ر نمل لاقدنأك
 تيعو ى-< ىذلاىفر

 تقوىفاوفلت+اور صنت ودورمنذ نارفاكلاامأو نينرةلاوذودواد نبناما-فنانمٌّوملاامافنارفاكو

 انوع دن ىذلا كب ر نهللاقفهقرديلهجرخأ دورك هن _س مانصالا مهاربارسسك ملل يقف ةجاحلا هذه
 3 1 دهعىلءاوطحقسانلا ناكلذوراذلا ىفهئاقلا دعب اذه ناك ليقوتبع وىحىذلا ىف رميها اريالاقديلا

 اا ورع (لاق) جرن هريهف تنل وقيف كب رنمهلأسرائيدح هات اذا ناكف ماعطلا هدنع نم نورا سانلا ناكودورُ
 نءوذع كَ (تيمأو ىحأان أ لاق تيمي وى ىذلاىب رلاق كب رنمهللا ةفداناف ماعطلاوإ_هالرادعهيلا مال_سا|هيلع ميهاربا
 مزعدبال لسد اولدعلاب ا رو رت ل يتلو تلال كاف ا 3 «سمشلاب أ, هلا ناف ميها ريالا كيفار

 ةمصاخلا نعا ذم نيعالا هل*أى أاماف م- ماع لخ داذاهلهأ بولقلاييطآهنم ذخأفر مع أ لمر بيث ؟لْعَر ةهلهأ ىلا مهاربإا عجرف

 : مالسلاهيلع مد ازيخ هكئام تعندؤدحأ ءارامدوجأ ماةطوقا ذاق هتحبتفقول -رىلاةراس تجوز تدقق م هعاتم عضو

 ىلع سديلتلاهيف قايالام ىذلا ماعطلا نم تلاققف ماعط مه دنع سيلو هله دهع ناكوا ذه نبأ نم مهاربااطلاةفهيلاهتب رقديتن ااماؤ

 لاق) ثيح ةفع-ضلا | ناهلاقناكلم راب لا دور ىلا ثعب ىلاهتندا نامث ىلا عت هللا دم هقز ردق#للانا ميها ارب اعف هب تح

 مالا هيلع (ميهاربا هانأمثكلذ ل_ثمهللاّقفةيناثلاهءاؤ ىري_غبر لهولاق ككلم ىف كاكر تأ او ىل نمآ نأكللوقيكب رز

 سمدشلاب أب هللا ناف) نمملإب هيلع حدفف كالا هننأ يصاق ه- عوجراب لا عم كعوج عجا كاللاهللا-ةف كلذ لثم«يلعدرفةئلاثلا

 نماهبت أف قرشملا نم || ماظعلاالا قبب : لق مهءامد تب رثو مهموم تلك افميلعةللاامتءبفاهورب لف سلا ترتس ىتح ضوعبلا
 سبا اذ_هو (برغملا ةئامعل راةسأر ىف يكشش ورب مى تلخ دف ةضوعب هياء هللا ثعب مث كلذ نم ئمهبصإملو رظني دوركو

 ةخىلا ةعح نملاقتإب كلذ 0 لا اراموم برضي مث هي ديهل عمج نمهب سانللا محرأناكو قراطملا «_سأر برضي ةنس

 ةجلانال ضعبلام..عزاك || ب اوجاذه(تيعوىحىذلاىب رميهاربالاقذا) لجوزءةللاهنام ًاىتح كل ةدمةنسةئامعب رأب ذي

 ةمزال تاك ىلرالا || دورغلاقىنعإ (لق) تيع وىحيىذلاىب رمهاربالاقكب رنم دور: هللاقهريدقتر وكذ ءربيغلاؤس
 ةجح نيعللا دناءاد نككلو كبش رخألا اءدتساواههدح أل تقذ نيلجرب دور كاعد نب رمسفملا رثك لاق (تيمأو ىبح د 0

 داو ةياختت ءايحالا تناك اهنافىلوالا هتدعرمن ٠ نءازعال ىرخأ ةجىلا مل سو هيل ثلا ىلص مه .ىارب | لقتناف ءايحال تقلا

 نكءاواقداصتنك ناتمأ نم جاف دور ل اوقينأميها اربالناكف تيملاءامحاءاي>الابدارأهنالةمزال

 0 0 00 ىدأ را لفلان را راس رك مهف دو نءىأ اراتل كوالا نءحضوأ ىرنأ جلا لقتتا

 نه تكا ) رفع تيقن غلا ننام را نم سمثااب ىلا هللا ناف ميها اربالاق) نيام كا

 ل تراكمت الكا قو.طي.الدت م حر مو هن طق تع راسخ ىنوي

 الا ةيالاو ك١ 1 هنأ فاخهنالهإ ماع تاق برغم نماهم ىف اي ىتح كب رتنأ لس مهارباللوقي نأهنك< ناكو رفكىذلا

 تنك نافاهتكرح ريغ لع از ادق يعش كرحىب رنالاةفلعلاةكوسةهجريغىلا جحرلا ىلع لعلاءاملاكي رحتك ةب رسقانلةسوسحلا

 سشهدوربخ( رفكى ذلاتيبف)نوهأو هفاهتكر اهكر غاب ر

 هحو نم هملك خا لتقو



 نمنامالازيمدق ( ىغلا نمدشرلا نيبندق) لاتفلإب ىمالابخسن مثءادتبالا ىفاذه ناك ةعامجو ) ة4) دوعسم ناالاقامهالفن

 ةحضاولا لئالدلاب رفكلا

 (توغاطاإب رفكإ نف)

 مانئصالا وأ ناطي_كلاب

 (كسّةسادقف هللاب ن مو د)

 مصتعملا ىأ(ةورعلإب) كس

 الا ثينأت(ىقثولا) قاعتملاو

 لبا نه دشالاى أ قثو

 نومأملا محلا قولا

 عاطقناال (اطماصقناال)

 مولعمال ليثع انهو ةورعلل

 كهاسملا لال دتسالا اورظنلاب

 هرودخي ىتح سوسو ا

 هنيعبهي'ارظني هناك ع ماسلا

 دقف ىنعملاوهداقتعا حيف

 ادقعنءدلا نم4+فنلدقع

 (عهس هللا او) ةيش هلعالاةيو

 هداقتعاب( ماع) هرارقال

 ) او:مآ نيذلا ىلو هللا)

 ىأ اوئمؤي نأ اودارأ

 مهرومأ ىو مو مهرصأن

 (تاماظاا نم مهجرخت)

 ةلالضااورفكلا تاماظ نم

 ىلا) اهفال_تخال تعجو

 ةبادطاو ناءالاىلا( رونلا
 نا الاداحتالد_حوو

 00 (اورفك نيذلاو)

 مهؤاياوأ) ىهوةل-هلاو

 هرببخ (توفغاطلا

 رولا ن٠ مسمنوجر)

 نال عج و(تاماظلاىلا

 عجلا نعمىف توغاطلا

 ىل_عاومم ص نيذلاو ىنعي
 سكع ىلع مه سمر فك

 نيمؤملا ىلوهللاوأ كلذ

 ىف«تلعج شاعاذافهن دوهنا دلواط شاع نار ذ_::تناكسف دلواط شعبالىتاا ىهو ةالقم نوكن س

 راصنالات دارأف راصنالادالوأ نمددع مويف ناكر ي_ضنلاونب تلجأ اماف مهنم مهفد مال_-الاءاؤدوويلا
 1 اذا قد 1 االقبآلا ت تازئؤانن 0 2

 رق لا 0 نارصن 000-- ب ؟هللاقب ا

 هيل عدتلا ىلا ص ىنلا ىل 1 اومصتخ انا مانت ىد اكعد أاللافو امهوب ا امهمزاف تيزلا نوام- ع ' ىراصنلا

 تاز ليقوامها .«سىلذت نيدلا فءارك ال ىلامت هللا لزئافر اخ اأن ًاورانلا ىضعب لخ دب اهلا ل وسرايلاقو سو

 000 يا 1 ال ماوعر م 1 اذا داعم 0

 تسل 02 ةبالاا ا نوكجلوقلا اذ_هىلعف مال_سالا ىلعدر 5 557 0 نفك رولا البق

 3 ' !ت>انم ل ةلاباو يم ود نأ لبق مال_سالاع ادّتاىف كلذ ناكوة- .توسنمةبآلا لد ل_يقو ةةوسنع

 ناكلاق نيدلا فها رك الىلاعت هللا لوق نَء إس نبدي زتلأس ىرهزلا لاقو دوعس٠نب|لوقوهول الا
 نذأت_سافهولت ةينزاالا نوكرمشملا ىفأف نبدلا ىفا دح أ دركي ال ني: سر شع ةكك مسوهيلعةنلا ىل هالو سر

 نمدشرلانيبتدق ) هيلعهارك !هيف سبل مالسالا نيد ىأ نيدلا ىفهارك١الىنعموهلنذاف م طاتق ىفهللا

 تايآلا ةرثكب ةلال الا نم ىدطاورفكلا ن٠ ناءالاو لطايلا نم قحلازيعو حضوور ,يظ ىنلعإ (ىنلا

 لكو» ليقو نهاكل اورحاسل اوه لل. ةو ناطشلا ىنعي (توغاظ!برفكي نف) هتمص ىلءةلادلا نيهاربلاو

 نءالوأ بوت, نأرفاكالدبال هنأ ىل ةراشاهيفوهدبعي ناك عي لك نود نمد دويءموهب ردنا للاب قدصي و

 ةورعلابكسمتس!دقف ) ىلاعتهلوقوهوهنامعاحص كلذ لعف نخ هنلاب كلذ دعب نمؤب مث هنمأرمتي ورفكملا

 قولا ةورعلا ليقو ىنروالا ثين أ: ئولاو نيدلا ىف 4-5 | قيئولا دقعلاب مصتعاو كمدقذىأ و

 هرمكن «الىذلا قي اولا يملا 0 مال_سالانبدوه ىذلاحيحصاا نبدلابكسمتملانا ىنءاو

 ا 5 كو 0 مالسالا ىلا . هاي كاعد عيمس انعم قواك ءالا٠ نءهبلق

 ىلوتءود ليقو هريغىلا معاكي الف مهرومأى ومو .مب < ليقو مهنيعمو مهرصان ىأ 0

 تاماظاارك ذ نم نآر قل !ىفاملكو ناميالاىلارفكسلا نءى( رونلاىلاتاملافلا ن:مهجرخ) ىوتياده
 هبدارلافرونلاويتاماظا|ل.هجو ىل هتهلوقوهو ماعنالاةروص ىف ىذلاريغناميالاورفكلاهبدارملاف رونلاو
 قناقحلا كاردا ل ءراصبالا ب ةءاظ''نالوه-ة: رطسيتأال ةماظرفكلا ىمسااوراهنااو لكلا

 نايب وهقبي رطحوذولارو مالسالاىهسوناالا ىئاقح كاردا نعبولقاا|بححب رفكسلا كالذكسف

 ةلالتشا! سوو راشو باخ أ نب ىىحو فرمثالا نإ بعكى ع (توغاطاا .هؤاياوأ اورفكنيذلاو) هيلدا

 رولا ن*ممنوج رخ لاق ه5 تاةنافةلالسذ !ىلا ىدطا ن٠ ىأ (تاماظلا ىلا ارونلا نم مهنوج رخ)

 هنودن و باعلى 4< دمح« نياةوءأون كدو ٍلامهتاقطقرون ىفاونو < /رافدك مهوتاءاظلا ىل

 موهعلا ىلا -وهىل قو هنوب و دعو هباورقك ثءعبامافهّم- 77 2 ىلع : نأ 1 مق

 ف 00 0 0 10



 ىمركوه ىذا هناك ةيمسنايسرك لعل !ىمسوءاصلعلا ىساركتلاو لعلااهنمضتلةساركلا هنموهملع ىأ (ضرالاوتاومسلاهيسركسو) ٠
 نودرب رسوهوأ نسحلا نعاذكهشرعوأ كلما ىسركوه ىذلاهناكم ةيمست هكاموأاماءوةجر مو لك تعسوانب رىلاءنهلو ةكوهورلاعلا
 هنردقوأةقاجلا كلت ىلعةالفلا لضفكى سركلا ىلع شرعلا لضفوةالفب ةاقلمةقلك الا ىسركتلا ىف عبسلاتاومسلاام ثيدحا ىف شرعلا

 هلالجو هزعىف ( ميظعلا) هناطلسو هكلم ىف (ىلعااوهو) ضرالاو تاومسلا ظفح (امهظفح) هيلع ثيالوهإةئيالو (هدؤيالو) هلوق لول دب 5

 ةناىفل-+اتيترئاغاو ديح ولا لال ناعماجام_هفدب قيلت ىتا تافصلاب ف.صتملا ميظعلاهب قولثال ىتلا تافصلا نعىلاعتملا ىلعلاوأ

 «:عداسريغهيلع انم.هههنوكوقاخلا ) اقال) ريب دب همايقل ناب ىلو الاف نارسلا ليدس ىلع تدرواهنال فطع ف رحالب ىنسركلا
 د 5 2

 00 1 7 ْ 0 اعسو نالف لاقي (ضرالاو تاو سلا هيس 0 و)زذومر نبي را نما هيل لع را
 2 * ” || ةساركلاهنمو ضع ىلعهضعب يذلا بكرت نمةغالا ىف ىسركلا لصاوهب مايقلا هنكم او هقاط اوهلمتحااذأ
 ىلعاهضعب هنا .ثخ بكرتل هب ىمس هيلع دع_ةباملمسا فرعلا ىف ىمركسلاو ضعب ىلعاهقاروأ ضعب بكرتل

 نسا لاقهسفن شرءلاوهىسر كلان ااهد> لاوقأةعب رأىلءانه ىمر كلاي دارملا ىف اوفاتخاو ضعب
 وهو شرعءلارب_غىسركلاناىفاثلالوقلا«يلع نكسعلا حصيىذلاري رمال مسا ىمركتلاو شرعلا نال

 ىسركلا فوج ف ضرالاو تاما ناىد_ىلالاق شرعلا نودو عب_لاتاوملا قوفوهو هءامأ
 | فيلات اومسلا ناس ابع نبا نءوةالف ىفةقلك شرعلا بنج ىف ّيسركتلاو ةالفىفةاقلم ل
 ه«نم درواماهلذف ىف درو 1! ضرالاوتاومسلا لثماطوطىسركتا ئاوق نمةئاق لكن! ليقو سرت ىف تيقلأ عبس مضار دكى ءركسلا
 هللا ىذر ىلع نع ىورام ' ىتلاق رخيص ىلع مههادقأ اوهوجوةعب رآك لم لكل كالءأةعب رأىمر كلا لمحو شرءلاىدب نيب وهو

 هياعهتلا ىلصىنلا نعدنع || ىلاةئسلا نءمدآىنبلرطملاو قزرلا لأ ب وهو مدآرمشبلا ىفأ ةروص ىلع كال ءىلف_ىل ! ةمب اسأ| ضرالا تح
 ىسركلاةئآ ارق نم مو لاسي هور ولاة روص لع كالموةثبلا كلا ةنسلا نمريطلل قْز رلا لأسي وهورسسفلاةروص ىلع كلموةئسلا

 ةب وتكمةال_صلك ربدفف || ةنسلاىلاةئسلا نم شو-ؤلل قزرلالأسي وهو عم_سلاةروص ىلع كلموة: لا ىلا ةنسلا نه ماعنالل قزرلا

 ةن+لالوخد نمه_هنعمل || لك ظاغرون ن ءابا 2 نيعيسو ةماظ نما ا 2 نيءرس ىسر كة او شرما |ةل> نيب نارابخالا ضعب و
 اهياعسظاو:الوتوالالا | ىمركلان!كاثاالوقلا شرءلاةاجرون نم ىمركلاةلجتقرتحال كال ذالول ماعةئام-ةريسم ب احح

 ن.و دباعوأ قبدصالا | عبارلالوقااهماعهي_بركسابعنبالاقهياءدمتعي ىسر كسلا ناك هيلعدمتعي لعلا نال مظعالا مسالاوه
 هعحضم ل_خ أ اذااهأرق || كاملا نءىنكن ا دعبي الف ناطاسلاو الملا مضو٠ىسركلانالةردقلاو ناطلسلاو كلملا م ركل ايدارملا

 هراجوه سفن ىلع هللاه:مآ || تاومسلا ظفح ىأ (امهظف-) هياعقثيالود ده<الو هل قثب ال ىأ (هدؤبالد) زاجل ليدس ىلع ىسركتلاب

 ىت-لاتايبالاو هراجراجو || لالخلا ىناءم نمهب ف دوب ن أهل باميف ئثهقوف سيل ىذلا هقلخ قوف عيفرلاىأ (ىلعلاوهو) ضرالاو
 مالسلاهيلعلاقو هلوح || الفرهقلاوةنطل لاو كاملا, ىلعا| ليقو دادضالاو دادنالاوها.شالا ن عىل عتملا قالطالاب ىلعااوهف لاككلاو
 ديسو مدآرمشبلا ديس || اهعيج حدملاتافصقاقحّ ساو هرهقودرا دّدقاىلا لوق :مىلاعت لبا فض فلما ىنعمليق و دحأ هنمىلعأ

 نيل رحل لو حاسما ىذلاءاي ربكتلاوةمظءلاوذدنأىنعي (مظعلا) نيفصاولا فصودب طيح ن ًاواعيهن انعم ليقو هجو لك ل

 موردين نال سر لاملاولال+لاوةمظعلاوذوه مياخعلا ل يقو هتمظع ىف لكتق ىذلا ميظعلا سابع نب لاقو هنمظع أ ئثال

 لالب ةييكاذسل و ماسجالا توعن نموه ىذلامظعلا نو درايف هاو ناس حلا فرصتي ىلانهظ|ةاتت احا

 داش رولا لاح اسس نءةأرملاتناك لاق سابعنبا نعىورباهف ةبآلاهذهلوزن بيس ( نبدلا فءارك !ال) لجوزءهلوق ©

 هامل مرارا وهلم

 ما مالا نا لا وح
 تاموأعاأب :ةلعنو ماع ةعسل

 هردق مظعو هلال وأ هاك

 ىت>ةبالاهذه تاضفامناو

 نيطايشلا امترجهالارادىفةبالاهذهتئرةاملاقو ىسركسلاةناةرقبلاديسوةرقبلا نقلا ديسر نآرقلا مالكلاديسوةءجلا موبمايالا

 نملاقو حمصي ىتحه_سرح كالمهيلا ثعب همانمهنعىمركلاةبآ أرق نملاقو لل نيعب رأةرحاسالوزحاساهلخدبالو اموينيثالث ٠

 هسيلاىلا نمؤملامحلوأو ىسركلا ةنآىسيىت>اموب ظفح حببصإ نيحاصه أرق ناو حم معي ىت>اموب ظفح ىم نيح ني#.:.ألا نيتاهأرق
 لضف أ ناك هلارك ذناك اف ةزعلابر نم .ظعأر وك ذمالو ىمظعلا هنافصوه درجمتوهمي' هنوىلاعتةثلا ديحوت ىلعامطامة شال ربما

 رابخاوهليقو مالسالا نيدوهو قحلا نبدلا ىلع رابجا ال ىأ ( نيدلا ىفءارك !ال) ديحوتلا ملعمولملا ف رشا ن العب هب وراك ذالارئاس نم

 هللا ىلصهللالوسر ىلا امصةخافايبأف اماسن ىت>اكعدأالهللاو لاقوامهوب اا مهمزافارصنتف نادب |ىراصن ال ناكهن أى ورو ىبهنلا نعم ىف

 تازئفرظن أن ورانلا ف ىضعب لخدي ا هنلالوسرايىراسنالا ل اقف سر هيلع



 قامو تاومسلا ىف امهل)
 نء) اكل ءواكذم (ضرالا
 هال عفش ىذلااذ

 عفشي نأ دحال سيل (هنذاب

 نايبوهو هنذابالاو دنع

 ناو هاب ريكو هن وكل

 ماكي نأ كلامي الادحأ

 هلنذأ اذاالا ةمايقلا موب

 معزادر«يفو مالكلاىف

 عفشت مانصالا نا ارافكلا

 مييديأ نيام مسيإل ىل
 مهلبق ناك ام (مهفلخام و

 ريم و مهدعب نوك ام

 ضرالاو تاومسلاى امل

 الو) ءالق_ءلا مويفنال

 (.تلعنمئثب نوطيحي
 ءاعدلا ىف لات همولعم نم

 ىأ كماءانيف رفغا مهلا

 (ءاشامالا) كمول م
 عاملا
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 ا هقح ىف ل. هكسم هناو مانيالىلاعتو هناحب سهنارايخالا هانعف ماني نأهلىنبنيالو مانيالهننا نا 2 وهيلعهللا

 هعفرب و طفلا ضف هلوقو كلذ نعهزنمىلاعت هنئاو ساسح الا هب طب لقعلا ىلءةيلغورامغنا مونلا نال

 لامعأ نمه.يف نزوبا هعفرب ونازيملا ضةحىلاعتهللا ناهانعمو لدعلاهب مقيىدلانازيملا طسقلايدارأ

 نم ىلع قوي وضبقي ضخ ىنعمو قواخغ لك ط_ةوهىذلا قزرلا طسقلابدارألِيقو هيلا ةعفنرملادابعلا
 ةكالملا نمةظفحلا نا ىنعي راهنأا معلبة ليللا لمع هيلا مفربهلوقو ءاشي نم ىلعهعس وب ىأهعفرب وءاشي

 لوأ ىف هئاضقنادعب راهنلا لامعاب نودغ_هيوراهنلالوأ ىف هئاضقن !دعب لبللا ىف دايعلا لامعإاب نو ددع_صي

 نيسلامضب تاحبس هقلخ نههرسهب هيا ىهتناامههجو تاحبس تقرحالهفثكوارو:لاهباتع هلوقليللا

 هواهم وهلال جوهرون ههجو تادعبس ىنءموةحيبس عج هرخا ىف ءاثلا مهب وتحنةد_حوملاءايلاو ةلمهأأ

 دسجلاو مسلا نعهزن.ىلاعتةللاوةدو دحلا ماسجالا ن وكنامناباخلاةقيقحو عذملاةغللا فولط باجحلاو

 طيحم ىلا هاو هناحمسهرصب نال تاقولخلا عييج هقلخ نمهرمصب هيلا ىهتاامدارملاوتاذلاهجولابدارملاو

 وهو عناملالا زولثي دحلا ىنعمو ضره,تألال سنملا نايبلهقلخ نمهلوق ىف نمةظفلو تانئاكلا عيمجم

 اذه ىلع خيشلا مالكرخلا اذ_ههناقولخم عيج هتاذ لالج قرحال<«_لخل ىلحتو ارانوأ اروثىمسملا بالا

 مالسلاهيلعىسومنا مونالوةنسهذخأتالهلوة ىف سامع نبا نعم ددسلا ىربط'اىورو لعأللاو ثيدحلا

 مانيهوكرتيالؤاثالث هوقر ؤين أمه سمعو ك5 الملا ىلا ىلا ىتهنلا حواف ىلاعت هلل اماني له ةكسالملا لأس

 ىف هيدي ىفامهو هبتني و سعدي لعل امهرسكي نأ هور ذحوهوكر مث امهكسماف نب”روراقدوطعامث اولعفف

 ىلااعت هللا هب ريض ل ثموها يار معم لاقامجر سسكف ىرخاالابامه| د>| برمضف ةسعذ سعن ىت> ةدحاو دبلك

 هللا ىل_دهللال وسر تعم_سلاق اعوذ سمةرب 85 نعهاورو ضرالاو تاوم_ىلا كل ذكفلوقيول

 نءةب ؤرلا باطكى سوم موقلاهج نمناكلاؤسلا اذهنا ىلعلمح يف ثردحلا اذهحص نا ءاماهلا ضءب

 لاؤسلا اذهلثمىسوا بسنين ا زوجالذ مهريغ نمهنلإب لعأمه مالسسلامياعءايبنالانال ىسوم

 ريغب كلذ عيج كلام ىلاهتهنل نا ىنعي (”ضرالا فامو تاو ءسلا ىفامدل) ىلا عت هلو © لع ألاءتهئلاو

 تاوءسا ىف نمل قلو تاومسلاىفامهللاق تاق ناف هك-1.فوه ديب ءمهو مهقلاخوهو عزان مالو كلإ رسش

 بلاغلا ىرجأ ل قيال نءمويف بلاغلا ناكو كلملاو قاخلا نه<يلاهاوسام لك ةفاضادارملا ناك الكلف

 ىنعملاو ىراكن | ماهفتسا | ذهود ىمأب ىأ (هنذابالا» دنع عفشي ىذلا اذ نم أم ظفلب ه:عربعف لكلا ىرحم

 ةعافثالهناربخاف مط عفشت مانص الانا اوم ::نيكرمملا نال كالذو هنداراو هيمانالا دحأ» دنع عفشبال

 اموايندلا نئفموم دبأ نيبام ىنعي (مهفلخام و مهيدي | نيبام لعإ) ضعبل ,هضعب نيئمؤا|ةءافشو ةكنالملاو

 ملعيليقو مهروهظءاروايندلانوفاخ وةرخآلا ىلءنو.د_ةيمهنال «سكعب لفوةرخآلا نم مهفلخ
 دوق لاو هوا عاف مهام مهفلخ امورشو أر يخ نم مهيدي نيب هوم دام لعب ليقو مه دعب ناك امو .هلبق ناك َْ

 ىثب نوطيحالو) قل عيج لاوحأن مى هيلع نال تامول عملا عيمج اع ىلاعتو هناحع.سدنا اذه نم
 هيلع فقووهماءاذاف «تقيقحو هر دقو «فنجوهدوجو ٍلعي نأ وهوهثلعاذا؟ئىشلاب طاع لاق ( هملع نم

 ىنعي (ءاشامالا]) ىلاعت هللا تارومل«. طيحال !دح أن أىنءملاو مولعم ا معلابدارملاوهب طاحأ دق هبلق ىف هعجو

 الف ىلا عتلاقاك مهنوبن ىلءاليلد هبيغلءنم هيلع مهعلطيام نو كيل لسرلاوءايننالا مهوهيلع مهعلطينأ

 ريل
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 (مويقلا ىحلاوهالاهلاالهنلا)

 انس“ ىث لك-!لاق ملسوهيللعهشا ىلص ةللالوسر ناةرب رهىلأ نع ركلا بالا د ذه لضف ىف لصفإلا

 اح هركشاةنا نار لاى ةديس ىهةنآ اهيفوةر لا نارقلا ما ساو

 هموق ف لضافلادي_ىلاوةروسلا هذه ميافعتهنمدارملاوريعبلا مان_بب اهببشتءالدد أ ةىث لك مانسام امس
 بعك نبى أ نع ١) هلضف أى كن ارقلا ىآةديس ىههلوقو دوسي داس نمواص أ ومب ركسلاو في رشلاو

 وهالاهلاالهننا تاقمظعأ كعم هللاباتك نم ةنآىأىردت ارد ماابي اب يسوع لعةندا ىلههنلالوسرلاق لاق

 مل سوهياع هللا ىلص ىنلا نا عقسالا نةلئاو نءرذنلاأ اع ءاا كن لاقو ىردص قف برضف مود .قلاىحلا

 هلال تن د هرعت نم هن! لوس اقل اهءأنآ رغلا ىف ةباى أ ناسن هلأسف ني وساهم ةفصاق مهاب

 النآرقلاىفةبآمظءااهنوكبىسركلا هنآ تزيئامتا ءاماعلالاقو دوادوب أ هجرخأ مويقلا ىملاوهالا

 ةدارالاوةردقلاو كللملاوة.هو.ةلاو!ءلاوةايحلاو ةينادحولاوة.طالا نم تافصااوءامسالالوصأ نم تعج

 مياظعتو ديون ن.هلارك ذناك افروك ذممظ ىلا عت هنلانال كلذو تاغ لاو ءامسالا لوصأ هنوف

 راس ىلع هلو فتو ضعب ىلع نار قل ضعب ليضفت زاو<لوقي نا ة < ثيدحلا اذه فوراكدالا ,ظعأ ناك
 ركبوب أو ىرعشالا نس اوبأ مهنمةعاج ضع ىل آر قلا ضعب ليضف:زاوج نم عنم وةلزناا 'هللاستك

 لوأتو صةن لجوزءهللا مالك ىف سالو لوذفملا صقن ىغ قي ضءب ىلءهضعب ليضفت نالالاق ىنالقابلا
 ليضفتزاجأ نمو لضافو مياظعىنعب روسلاوأتابآلا ضعب ىلءلضف ا ورظدأ ظفاق الطا نم دروامءالؤه
 لب زجوأ'ئراةلارجأ مظعىلا عجار ليضفننلا اذ_هاولاق نيماك-:ااوءاماعلا نم ضعب ىلع نارقلا ضعب

 رات اوهانهورثك أ اه. قلعت اب اوثلانا ىنعم ل_ذفأوأ مظ أت 0 ولاه ذهوأ بآل اهذهنالوقو هباوث

 ةبآ حبصإني>أرق نم مل_-وهيلعهللا ىلصةللال وسر لاق لاق ةرب رهىلأ نع ملعأةنلاو ثردحلا ىنعموهو

 اهأر 5 ن.و ىسع ىت> كالذه-هوب ظفح ميلعلازب زءااهللا نمباتكس ١ 5 زات مح لوأ نم نيتاو ىسر كلا

 لجوزءهلوةفري_سفتلاامأو بي رغثي دحلاقو ىذمرتلاهجرخأ حعمصإ ىت> كلت هنلل] ظفدح ىسع ناح

 هنافدب زالا م رك ال كلو قكوهف ىلا عتوهناحبسهل ةيطالا تبث ا وهاوسام لك نع ةرطالا ىنوهالا هلاالةثلا
 لزب ىذلاوه ىلا عت هنا ةفصيف ىحلاولاوزالب مئادلا ديالا ىلع قابلا ىنعي مامي رك دب زكالوق نم غالبأ
 مو6مرتعي هاو سءايحالار باسو ةاي> دعب توملاهي رتعيالو توم دعب ةايإلاهل ث د< لافوصو.هةايحلابوادوجوم

 هليوأتو يش :لكىلءمتاقلامويقلا دهاج لاق مورقلا ىلاعتو هناحع.سههجوالا كال اهي لكف مدعلاو توم ا

 دوجوملالا اوزالب مئادلا متاقلاوهليقوهيلا نوجا ام عيجو .هقازرأو مهداحبا ىفهقلخريب دب مئاق ىلاعتدنا

 متاقلل تعنوهو مايقلا نملوعيؤ مويقلاو تبسك ام سفن لكىلءماقااود ل قو ريرغتلا هيد عندي ىذلا

 فيفحلا مونلاوهواساعت ىمسي ىذلاروتفلا نممونلا مدةتيامةنساا (مونالوةنسهذخانال) ىذا ىلع
 ىفساعنلاو سأرلا ىف ةنسلا ليةوةوقةلاو لقعلل لب زملاليةلاوهمونلاو ناظقيلاو مئانلا نيب نانسولاو

 ءاي_ثالاب ةفرعملا عنت باقلا ىلع عقت هلي ه0 ةي-كثغوه موذ لاو مونلالوأى مه:بلاق باقلاىفمونلاو نيعلا

 ءايشالا هذه نال ىلا ىةهللا ىلءلا#ةإفغلاورهسلاو مولانال مونهذخاينأن 5000 قعملاو

 نم هل دنا 0

 (ىخلا) هللاوهواد ترا

 هيلع ليبسال ىذلا قابلا
 مئادلا ( مويقلا) ءاسنفلل

 ساعت (ةنس 00

 أراك لفتاتسلارذغلا

 0 ب وهو بلقلا ىف

 هيلع زاج نمنالمو.قال

 نوكين لاح ساكالذ

 قاءالؤطلق ا

 ضرالاوتاومسااكسمأ

 هزنم ىلا عت هللاوريغت كللذ نأو تافالاو صقنلان ءهزنم ىلا عتهللاو ةف آو صقتن كتدررفا وعلا ةرامع

 تاماك سمحابيطخ ملسو هيلعةنلا ىلص هللا لوسر انيف ماقلاق ىرعشالا ىمو» «ىلأن ء (م) ريغتلانع

 راهن لمت لب قل يللا لمتد يلا عفرب هعفرب و طسقلا ضف مان دي نأهل ىنمذيالو مانيال جوز عهللانا لاقؤ

 هرصب هيلا ىهت |امههجو تادء.س تقرحالهفثكولرانلاةياور فو روذلاهباق< ليالا لمت لبق راهناا لمعو

 ىلصهلوق ىوونلا نيدلا ىح خميشلل إس حب رس نملوق:مثيددحلا اذه ظفلب قاعتام حرش « هقلخ نم



 ري هايف (سدقلاحورب مان دي 089 كلذريغو صربالاوه كالا ءاراو قوملاءايحاك (تانييلا م سم نب ىسعاشت آه(

 0 ليجنالاب وأ

 تارهاظلا ت ازدكملا(تائد بلا

 ىتشبشع( (اوفلتخا نكاو)

 لاقف فالتخالا نيب مش

 نم مونمو نمآ نء مهنف)
 هللالوقي ىتئيامي ( رفك
 ىلع 1 سر ةرتأ كتارا

 نيجلال عتب ىأاذه

 قهتما عيج ةعاط مهنم

 اوفلتخالب هتافودعبالو هناي

 مهنمو نمآن م مهنف هيلع
 هللا ءاش ولو) رغك نم

 ديك أاتالهررك (اولتتقاام
 اذا قال نإ تسرى

 ىف ىرال ذا وا

 0 الا 5-2

 ازتعملا لوق لطبيب اذهو

 ْ 0 ,ال ناءاشول هن أر يخ اهنال

 ءاش نولوقي مهوواتنقيل
 نكلو) اولتتقافاولتتق:النأ

 20 (ديريام للفيلا

 بهذموهمهسفنلةدارالا

 نبذلا اهيأي) ةئساا لهأ
 (مكانق :زرامم اوقفن اا ونمآ

 وأهللا ليخس ىداهحلا ىف

 ةيجاوةق دص لك ىف ماعوه

 عيبال موب ىقاين أل مق نم
 ىنأي نأ لبق ن٠ىأ (هيف
 ىلع هيؤنورد_ةنالموب

 قافنالا نءمكتافام كرادت

 اوءاتبت ىتحهيف عيبالدنال

 ىتح (ةلخالد) هنوقفنتام

 الو) هب موالخا مكحاسي

 نب رفاكلل ىأ (ةءافش

 نورفاكلاو)هنذإبالا اوأةعافش مهلف نونمؤاااناف

 وأليربج
 لقب نو ىلسرلا دعب نم ( مهدعب نم نيذلا) هببس هنالهاتخاام ىأ (: ١)

 هللا ىل دهللالوسر لاق لاق ةريرهىبأ نع( ى) ةءايقلامويىلاةيقابةزكيموهف هلذع نا.ةالاوهتضراعم نك

 هتيترأ ىذلا ناك اةاورشيلا هيلع نءآهلثمامتانآلا نم ىلهعأ د_فوالاءايدنالا ن .ىن نمام مسودي ءاع

 هللا ل هللال وسر لاق لاقزب اج نع (ق)ةمايقلاموباعبات ,هرثك ًانوك ؟نأوجرافىلاهناءاحوأ امحو

 ادجسس« ضرالا ىل تاعجور هش ةري م ب عرلاب ترمصن ىلبق ءاربنالا نم دحأ نوط ملاسجت تي .طعأ مو هي هيلع

 ةءافشلا تءطط ءأو ىل. ةدحال لحتملو مانغلا ىل تاحأو لصيلفةالصااهتكرد ا ىتمأ ننم ل جرا-اف اروهطو

 لسوهيلعةنلاىلصةنالوسرناةرب ره نع وعامل ماع سانلا ىلا تعب و ةداخ هموق ىلا ثعري ىنلا ناكو
 ضرالا ىلتاعجو مئانغلا يل تاحأو بعرلاب ترسصنو ماكسلا عماوج تب .اطعأ تس ءايدنال ىلع تلضف لاق

 موةراشالاو نمرلا لبس ىلعذرك ذم تلق ناف نويبنلا ىف موةفاك قثالخل ا ىل !)!تلسرأواروهطوادحتسم

 ملسو هيا هللا ىلص هر دق ءالعا و و طف مشت نم لم رااو ماهمالا| ذه ىف تاق لس وهيا ءهلبأ ىلصةمساب حرصي

 ككضعب هلءف أيث لعف دقو لجرلا لوب وهف س.اءالو هبشيال ىذلا علا هناب ةداهشلا ن.هيفامل الام
 مثةغباذلاوريهز لاق سانلا ر «ثأ نم ةميطحلا لئساكهب عي رصتلا ن «مخلأ نوكيف سفن دبريو ع دحأوأ

 لددلاو عيبا ىمن (تان هيلا م م نبا ىىسعاشت وز ىلاعن هلوقو ع هسفن دار 1تلاثلإت رك ذل تئشولو لاق

 (سدقلاحو ربانديأو) ىف 0 الاءاربا ل ثم هتو.ن ىلع ةرهاظا|تازتملاو ةرهاملا

 ىسومصخ تاقناف ةعباسلاءامسلا نانعىلا هعفر نأ ىلاهم.ناكف مالسااهياعلب ربح هاني وقو ىأ

 ىلاءنهنلا نيب دقاو ةرهابلا تازتملاوةميظعلاتايآلا نمايتوأ ال تاقءامدن الار ئاس نيب نمرك ذلاب ىددعو
 ةميظ-ةيآس دقلا حور ىسع د_.ب.أترةميظعةبآوهو ل_ذذلا نم ماك! لعج ثيح ل ي_ذفتلاهجو

 ناك ملك اذ_هىل_هف لي_ذفتلا باب فرك ذلاباص ةميظعلا تابالا نم ىسعو ىسوم ىتوأامافاضيأ

 بسلا ٍتامصق - وهياع هللا ل_طان.دنزرحأ|ذطو لذفأ ناكتازجممرثك او امظعأ ءايب مدنالا نم

 ءاشواو) نيعج أ مهياعو لسو هيلع هللا ىله مهلضف أو هف تازججتم مهرثك ًاوتاناءايسنالا مظعأهناللضفلا ىف

 هللا مهفصو نيذلا لسرلا دعب ىنعي (مهدع ؛ نم نيذلا لتتقاام ) دارا علام ًاوهللادار أولو ىأ (هللا

 هقفرو ىلاعت هللاواده. ناتج دم هيفا هللا ع نءتاحضاولاتالالدلا ىأ (تانب انييلا مهتءاجام دعب نم

 هلوسرو هللا هناعا ىلع تدثى ىأ( نمآن٠ من3 ) لسرلا دعب ن .نيذلاءالؤهفلتخا ىنس(او ةاتخانكلو)

 (اواتتقاامهلاءاشولو) لسرلا ةثعب وةلا مايق دعب رفكلا دمعت نم مهنموىأ ( رفكن م مهممو) هللا لضفب

 هناىنعي ( دب ردام لعفي هللا نكسلو ) تالذ نع مه زل فالتخالاو لاتنقالا ن ءمه مهزجح نأةللادإ اراولو ىأ

 هكلمىف هيلع ضارتعاال هنمال دعءاشب ٠ 01 0 ا رجب طف ناجالاو تماطل ان نفر ل

 لاقفردقلا نع ىنريخ نينمؤملاريم اي لامتةردقلا نع«_هعهللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع لجر لاس هإهذو

 الفك يلع ىنخ ةهللارسلاقف لالا داعاف هجلتالف قيمعر حلاقف لا ؤسلا داعافهكل الف لظ٠قإ رط
 ليقو ةبجاولاةاك زلاهب دا ارأل يق( انفزرامناوةفن ا اونمآ نيذلاامأاي) لجوزعهلوق © هثتفت

 امناوهيف ةيدفال ىأ ) ةعيبالموب وب ىتأب نأ لبق ن٠ ) ريما هوجو ىفقافنالاو عوطتلا ةقد- دهب دارأ

 ىنأينأل بق نم ؟لاومأ اومأ نم «مو.لاكسةتالاوم دق ىف :هللاو كالطا نم سفنلاءارشءادنمأ!نالاعينهامس
 (ةعافشالو) ةقادصالوةدوءالوىأ (ةلخالو) باذعلا ن هب ى دةفيام ناسنالا بسكيف هيفةراحال موب

 نوكسفنينمؤملا نيبةعافشلاوةدوا| تو. ىلعصودهنلاد تاددقوةءافشلاو:إ1ا ىف ىكتق ادهرهاظو

 لجوزعهلوق 3 اهعضومريغىفةدارعلاا وعضو مهنال (نوملاظلا ,هنورفاكللاو) اصوم#ءاراع اذه
 رات 7_7 7 2 2>> 2 ت77 ا” _>>>22_ اا 72777779627 سس سس د سسسسسخم

 هللا
 قىرصن وىك.ةءافشالو ةإ_خالوهبف عيبال نولاظلا همويلاا ذهب ن ورفاكلاوأ مما جاح موب مدقتاا مهكرتب مهم ١ (نوااظأامه



 ىلاعتهناناالولو ىأ(ضرالا ت دسفل ضعبب ) مفادوأعف در دصم ىندمعافد سانلا نم لدب (مهضعب )هب لوء«مموه (سانلا للا عف دالواو)

 كاعتهشاناالولووأ لسفلاو ثرحلا نماهعفانمتلطب و ضرالات د_سفونو د_سفملا باغل مهداسف مهب فكي و ضعبب سانلا ضعي عقدي

 ىلع ل ضفوذهللا نكلو) دايعلاس دءنودالملاب روراربالا ل_تقو رافكاةيلغب ضرالا تدسفل نب رذاكلا ىلع نيما_بملاسعمإ

 هراج اند (كلت) حلالا ةل سم ىف ةلزتعملا ىلع ليا دوهو مهمعداسفلاةلازاب ( نب اع )135(

 ناكنمواطانف ةلسل لا ىلا هدي دماقداص ناك نفةل_ساسلا ىلا ق>هركن أو اهبحاص ىلع ىدعت نه تعفر

 ةرهوجال_جر عدو أ مهكولم ضعب نأانغابف ثبحْاوركسملا .ميفرهظ نا ىلا كلف 5تناكسف اهلئ لاب ذاك

 لعجو اهرقنف ةزاكعىلاةرهؤوهلاهدنعىذلاد مءفةإ كسلا ىلا اديتفاهاباهركن !ةءيدولايهمااطاماف ة.#

 فرءأامهيحاصلاّؤ ةءيدولا ىلعّدر ةرهوجلا ب>اصلاقفةل_لسلاانأ ىت-اهيلع دمّتعاواومفةرهوملا
 لواط وائتقاضي أت نأ م,قركس:ءاللاق وهدد. ؛اطوانتفةلساسلا لوا: فاق داصت:5ناف ةعيدو ىد_:ع كل

 نالعتتنكنا مهالا لاقوة سلا ىلاركسنملا ماقوه:مل-جرلااهذخاف ىقزاكع كما ةرهوهلا بحاصل
 اهيفاوكشو كلذ ن«موقلا بدكف طوانتؤو د,دمو ىنهةإ سلا برةفهيلا تاصو دقاهمع د» ىتا ا ةعيدولا

 مفدي هللا ناالولو ىنعي (ضعبب مهضعب سانل اهللا مفدالولو) ىلاءتهلوقهو ذك سا|هللا مفردقو او>بصاف

 هللا عفدالولو سابع نبالاق ىصاءملاورفكتلا ل_هأ م  هواضعب ةءاطااو ن الا ل هأ مهو سانلا ضعبب

 مقدالولر هانعم ل.قوداليااو دجاسملااوب رخو نينمؤملا اواتقف ضرالا ىلع نوكرم لا باغ نيهسلاهدو:<

 مفدي هللا نكتاواوبف نعت كلاط ىنعي (ض رالاتدسفا) راجفااو رافكساا ىلةراربالاو نينمؤملابهثلا

 هيا ءهللأ ىلصهللالوسر لاقلاقرمع نبا نءلبنح نب دج ؟ىوررجافلا نعااصااب ورفاكلا نع نمّؤملاب

 مهضعب سانلا هللا عف دالولو أر ق مثءال لا هنا ربج نه تيب لهأ ةثام نع حاصلا مل عف ديل هللا نا ٍلسو

 لاضفاو ماعنا ب رطلاا ذه داسفلا عفدنا ىنعي ( نيملاعاا ىل-لضفوذةتلا نك-لو) ض رالا تدسفل ضعبب

 كيلعو مهئايحاو مهمتاماو فولالا ثي د_> نماه صتقا ىتا|صصقلا ىنعي (هللاتاي [كالت) مهلك انا مع

 نيقيلاب ىأ (ىنلاب كيلعاه واتت ) ىبصدي ىلعةربابم لا كال_هاوتوبادلا ىهرةب الابدراهظاو تولاط

 ةبيكلارارخالاهذهم ربك ثيح ىنعي (نياسرملا ن؛كناو) موبتكىفهنالباتكسلا له أ هيف كشيال ىذلا
 ىذلا ناو نياسرملا نم كنا ىلع كلذ ل دفرابخأ عامسالو باّكةءارقب فرءت نأريغ ن .ةءدقلا صصقلاو

 هذهىف مهرك ذم دق: نيذلا لسرلاةءامج ىنع؛ (لسرلاكل:) لجوزءدل اوقع ىلاتدنلا نءىجودب ربك

 ةليضفلا فءايبن الا نيب ةب وستلا بجوأ نا ةهبشلا لاوز ىلع ل يادهيف (ضعب ىلءمهضعب انلضف) ةروساا
 هللا ىل_دا د انيبن ناو صعب نم ٌلضف أمهضعب ءايدنالا ن ىلع ةءالا تعج وةلاسرلاب مايقلا ف مهتاوت_سال

 نءىأ(مهنم) اريدنو اريشب سانالةفاك الا كانلسرأاموىلاعتهلوةوهوهتلاسر ءومعا هَلْ لو هياع
 هيل هلل ىلصا دت ىنعي (تاج ردمهضعب مفرو) مالسلاهيلع ىمومو» و هللا هلكىأ ( هللا ءاكنم) لسرلا

 تارهابلات ازكملاوتانيملا تايآلا نم مهياعوإذفاع ءايبنالارثاسةفاك ىلعهتيت صوهيص هلا عف رملسو

 هيل عهللا ىلص د لضفو كلذ لثم لسو هيل عةنلا ىلص د انين ىف واوالاةز<موأ ةباءايدنالا نمىن قوأاف

 دنع ن> ىذلا عذملا نينحو هتراشإب رمقلا قاقشن الثمر خأ تاز موت اب ابءايبنالا نم هريغ ىلع لسو

 نه كلذزيغو«ءباصأ نيب نمءاملا عبنوهتااس ربةدهاشهلمئاهبلا مالكو هيلع رجلا ورا مياستوةةرافم

 ْ ضرالا ل_هأز ع ىذلا مظعلا نآرقلا هنآ ةزهتماهرهظأواهمظ أو ةرثكىصحتالىتااتازجتملاو تانآلا |

 نأىلادوادد_باهملا نوك اح ةباوناكوأر بالا ةهاعوذاهسميالو ثدحلا كلذ دواد لءيفةإ_لسلا تادلص

 ىتل'صصقلا ىنمي(هللاتاب1)
 فولالا ثيدح نماهصتقا
 كيلو مهئارحاو مهتتاماو
 ةرءابلا ىلءهراهظاو تولاط

 ل (اهواتت) ىبددي ىلع

 هيف لماعلاو هللا تاي آنه

 هللاتاي اوأ ةراشالا عم

 ري ااهوأتنو كالت نم ل.

 نيةيلإ (قملاب كيلع)
 لهأه_ف ك_ثالىذلا

 موهبتك ىف هلال باتكلا

 (نياسرملا نا كناو) كلذك

 نأ اربغ نم اهمربد ثيح

 ثا تانك ةءارق فرع

 كلث) هل-هأ نم عامس

 ةعاج ىلاةراشا (لسرلا

 اهصصق ترك ذىنلالسرلا

 مدآنم ةروسلا هذه ىف

 اهماعتسي ىئلاوأدواديلا
 هلع هلبا لوسر ك0

 مهضعل انلضف) مالا

 , صئاصخلاب (ضعب ىلع
 اهبذ مهتاوتسالةلاسرلاءارو

 ىف نووتسي ني_:مؤلاك
 نودوافتيو ناعالاةفد

 نامعالا د_هب تاعاطاا ىف

 مونم) هلوقب كلذ نيب مث

 هللا هلك ىأ (هللا ماكنم
 ةلصلا نمدئاعلاف ذ_ح

 هلكنايةنلا هلق نم منن ىعب
 ىسوموطهو رؤس ربسغ نوه

 ىنعي تاجر دىلاوأ تاجر د, ىأ ناثلوعفم (تاجرد)لو أ لوعفم (مهضعب مفرو) مالسلاهيلع ( كوا :- (نزا) - 580

 مويلع لضفملاوه نال ]سو هيل عهّللا ىلص ديو هو ةريدك تاجردب مهن:لضفألضفلا ىف مهتوافت دعب ناكف ءايدنالار ئاس ىل هعفر نم مهنمو

 رهدلاهجو ىلعةرقايل اةزجكملا هنالنآرقلا اهربك ًاورثك أو أ فل ىلا ةيقترملاةرئاكتملاءايدنالا نهدحأ هنؤيملام ىقوأهناب و ةؤاكلا ىلاهلاسرإب
 لسرلا نممزعلا ىلوأ نمامهربغو ميهارباودتهب ديرأ لم قو سكب ال ىذلازيمتا او دحأ ىلءه.ةشيالىذلا معلاهنا ناب وميخفت ماهبالااذهىفو



 اذ

 دنلا واف اراغل_خدؤ كردي عزفاذاناكودودعىفدو اد دةثافهرثأ ف صكروهلتق أ مويا لامقف 35 ربلا

 ناك وللاق توبكسذعلاءانب ىلارظنوراغلا ىلا تولاط ىهتتااسا هلع ت>سنف توبكسنءا ىلا ىلا عن
 نعطو مهعم درعتو نبٍدبعتملا بج ىت ىتدواد جرف: هكرنو تولاط الطن اوجسنلا اذه قرانه لد

 اريثك اقلخ لّدقف هلتفالادوادلتق نع د> ًاهاهنيالتولاط لءف-دواد نأش ىف تولاط ىلع دايعلاوءا ماعلا ظ

 اناعللاقو اهلتقي ذزابخلااهج-رفاهلتقبد زابخ صمأف مظعالا مسالا لعتذأ ماب ىتأ ىت>ءاماعلاو دايعلا نم

 كلذرثك امافاهب ربخأالا ةب وتىل _هيادبعهتلادشن أ ىداني و ىكبي وروبقلا ىلا جرختةليا لكن اكو ١
 زابخلاهجوتفءاكب وانزؤحدادزافاناومأاني ذو ىتحانةاتق نأ ىضرتامأ تولاطاي روبقا! نم دانمهادان هنم

 هلاسأاملاع ضرالا ىف ل-هتوأةب ون ىل عت هلاقو» .ري_ثأؤ كلملااهمأ الاملاقو هلاح نم ىأراملتولاطىلا

 ناهربخاف نيعلاب نم قثوتفاللاقفهلتقت نا كشوب لاع ىلع كتالد نا كلملااهمًازابخلاهللاةقىتب ون نع

 هللاقبابلا نمإب رقاملف هب قاطن فعن لاقىتب ون نعاطأس الا هبا! ىف قاطن !لاقفهد_عةملاعلا ةأرملا كالت
 نيماعت تسل اهذهاي زابحلااهلاقاهباعالخ دااف نفاخ تنا نكناو تعزف كناراذااهنا كالملا اهمأزابحلا
 ةب ون نمهل لهلاسي كءاج دق تولاطا ذه لاق معن تااقاهيضقتف ةجاح كلي! !ىلن اذ لاق ىلب تلاق كيلع قق>

 اوقلطن افىنربق ىل قولد نكلوةبوتهللءأامهنناو تلاق تقافأ اسافاهباع ىشغتولاطرك ذب تعمس اماف

 2 جرفنمب 0 بداصاي ت 0 000 ول ا

 "5 د د داءفالاايش ريشا نم عدأأ ل لاق ىدعب تاعفامتولاطاي ل ويشالاقق ةيزت ون ن.ههل

 ككلم نم ىلختت نأالاةِب ون نم كل لعأاملاق لاحرةرمشعلاق دلولا نم كاك تولاط'و لي ومشالاقف

 ْن امثمهرتا لقت ىتح تن الئاقتمثكي دب نيباول_تقب ؛ىتح كدلو م دقت مثهللا ليبس ىف كدلوو تنأ جرختو 5 1

 ىتح ب دق ناكودنإر ام ىلعهوذبهعباتي. الن اة ه-بهر ناك امنزح ولا ع .رواتيم طقس ل , ومشأ 286 (ءاشيام 0 ءو)

 اهم .ىتنو ذقت منك ىل_هرانلا ىلا تعفدول تأ ار امه لاقوددالوأ عمؤ همسج لحنو هينيعرافشأ تطور مالكو عوردلا 0

 ْخ ||
 رك ذفتدرأامانملع ضرعا اولاقدب كمآ اماولع_هلل نارانلااهنافلاق هياعردةنامي كذقنن ىلب اولاقف ريسغو باودلاو روبط

 زهحتق تاأس ىذلاب عطس“ آتاطدق كدعي ةايحلا ,قانلريتالفاولاف عن :لاقلوةقل كناواولاق ةصقلا م 5

 ىب> لتاقف مهدعب نموهدش مث *اوانق ىتحاولت اقفددالوأ مدقف هللا ليبس ىفا دهاج تولاط جرو 0

 ناكف هلتةوده دعب قاب تنأ ”امدوادلاةف كودعت اتق دقهللاقو هلّدقب هرمشف دوا د ىلا تولاط لتاقءاحو لق

 لاقت ولاط نئازسدواطعأو مهماعهوكلف دوادىلا لي ارساونب ىنأف ةنس نيعب رأةدمل تق ناىلا تولاط كلم

 دواد ىلعالا دحاو كلم ىلع لينا او مسج او ننس ستات ولج لق دعي دواد كلب كاحضلاو ىلكلا

 كلذك نك ملوةوبالاو كالملا نيب دواد]هنلا عج ةوبالا ىنعي (ةمكحلا او كلا ا هللادان 9 ىلاعتهلوق كالذف

 ىأ ءاشيامةياعو) هب لمعلا عم لعلا ى «ةمك-لاليقو طبس ىف كالا او طيس ةوينلات ناك لب لبق نم

 ريطلا قطنم هماع ىل_.ةوهدب لمح ع نمالالك أ ايالناكواهعيدي و اهعندي ناك ةعوردلاةعنص دواد هللا لعو

 حاب د رلا نكستو ىراخلاءاملا دكرب وهل ةخيصمريطل اهلظتوا يقانعإب ذوي ىتح شو>ولا هنم ؛ديروب زا ارق

 اهءىرو هتالخمىف اهلمكس

 تولاط هجوزووهإقف تولاج
 هإتق دارأو هداسح مل هتنب

 هللا هاناآو) ابئان تام مث
 ضرالاق راشمرفف ( كلما

 امواهم راغمو ةسدقملا

 ليئارساو: تءمتجا

 دواد لبق طقكلم ىلع

 ةودنلاو (ةمكملاو)

 5 | ندههماعتب ىت جد كالا !تيبب نم نكيرلهنال كل ذو هطبضو كم اةسايس هملاع ل سقو هنءارق دنع

 دابا د_هلا ةوقاهتوقهةعموهص دنعاه-س ًاروةرجابةلوصوم ةاسلس هاطع ا ىلاعت هللا ن اوه سابع

 الاث دحءاوطا ف ث دال ناكسف بطرلاؤاؤللا نابضقب ةرس دمر هوجلابةاصةمةريدماهةلحو رونلا
 رس صمم 2 22للسل22لللل 2 م ل لل

 تاملص
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 موقاف مث- 4 | نم ةاشنخأيف ئذلاوأر عااوأدسالا ئجسيف مغلا ىعزألا أمن لاقه)تق ىلعدب ىوقنت 4 اي

 هه رطف مدا باهيلعدوادرفركسعلاىلاهدرودوادتولاطذ_خآفهافق نماهجرخ ًاواهنع هيب حتفافإ

 هلمك ىسومر 2 ىفاف ىنلج ًادوادايلاقفرخآر جس سم مث هلمك نوره رح ىلا ىنلجأ دوادايهادانةرسح

 اسافهتالخ ىف ةنالثلاعضوف هلم تولاحهب ل-تةقتىذلا كرخ ىاف ىنلج | دوا دايهللاقف رثخآ رحب ره مث

 مالا هيلعدوادول بدت افةزرابملاللطيتولاجز ريلاّةللاوفاصتودوادهعهوركسعا| ىلا تولاط مجر

 نملاقف تولاط ىلا عجر مثابدي رقةراسو سرفلا يكروحالسلا سبلف احالسواسرفدواد تولاط ىظعاف

 ىبرقرمدني 1 نامال_كاهيلعدوادهللاقف كن أشامهل لاقفتولاط ىلع فقوفءاؤ مالغلا نيج هلوح

 هتال2دواد ذ_خأف منلاقدي ركل تاق أ ىنع دف هبىلةجاحالف ىنرصن ناوأيش ىنعحالسلا اذه نغيمل

 شويحلامزم ناكو مهاوقأو سانلا دشأ نمتولاج ناكو تولاجوحن ىغموهديب عالقملاذ- خو اهدلقتوا

 هللاقف هباق ىف بعزرلا عر ريوهودوادىلار اظناماف لطرةث اهل ثانزو د د_> ةذيب هل ناكو هد_حو

 ىو ؛اكراو عالقملابىتنت ًالاقف ماتلا حالسلا هيلع قاب أ سرف ىلع تولاج ناكو من : لاق ىلز رم تن اوتولاح

 لاةفءامسلاريطو ضرالا عارس نيب كج نمسقال مجال تولاج لاق باكسلا نمرسث تنأ او مح *لامتف باكلا

 جرخأو ق>ساهلا مسابلاق مارح جرو ميهارب اهلا مسايدواد لاق مشكل هللا مسقي وأ مالسلا هيلعدوا د

 عالقملا دوادرادأو ادحاو ار ةنالثلاتراصف هعالقم ىفاهعضوو ارهح جرخأو بوقعيولا مسابلاقمئاردح

 هافق نم جرحو تولاح غامد طاقن ةضيبلا فن باص ىت-ر خل !تامخ جيرلاهل نار خسف تولاج هن رو

 حرفف تولاط ىدب نيب هاقل أ ىت-هرحدوادهذخاف القاع رد تولاج زحوال_جر نيثال” هت ارو نه لّتقو

 سانلا لعجو ناعاغ نيماس ةئر دما ىلا سانلاب تولاط عجر رو شدحلا هللا مز هوادي د شارف كال ذب ليئارساو:»

 لاقف قاد_صريغب كلما ةنادب 0 أهل لامقف ىنت دعوام ىلز حن اهل لاقو تول !اطىلادوادءاؤ-دواد نورك ذب

 ءادعأانلايح فوءىرج ل-جرتن اق.طنامالا كفلك ًااللاقف ئثىل سباواقا اص ىلع ت 3 طرشامدواد

 .تفاغ مل مهنمادحاولتقاملك لع هانأف ىنبا كتجوز مهفلغب تنجو لجر تام مهنم تاق ناف فلغانل

 ىرجأو هل ؛اهجوزف ىلأ أسما ىلا عفدا لاقو هيدي نيباهاقل او تولاط ىلااهمءاف-ةفلغىتئام مظن ىتح طيبخىف

 رخ أف هلتقدارأو تولاطود سفرك تارك اوهودح ًاومالسلا هيلع دواد ىلا سانا! لا هكلم ىف همي 0

 ىناتقي نمولاقةل هللا لوتقم تقم كاهل ت تااقودواد كال ذب تريخاف نينيعلاوذهللاقيلجرتولاطةئبا كلذ

 ةلللا وكيع يدل ون 1 ترق !بجوبامزج تمرجأ ل هولاقىبأ تكلاق

 هعضوف هبهتن أفرج قزب ىنينثا نكلواجورخ عيطتسأ الف كلذدب ريناكنالاةف كلذ ادمرظنتىت-

 كلعب نبأ هبال لاقف ليللا فصن تولاط ل دفرب رمسلا ت<دواد ل-خدوهاجسودهرب رس ىلع هعحيضم ىف

 0 ا 0-0 ماا ---_ رمق 08 ردو

 0 ًاده د قوقل !ءانأدوادنا امهباوب 00 وهتسارسو هباتح دتشاف ىنمهرأت كاران

 هيلحر دنع امهسوهسأردنعامهس عضوف شارف ىلع مانوهو هيلع لخدوباوبالا مف باج اهنع هللا

 وهدوادهللا م-رب لاقفاهفرعف ماه_سلاب رمصبف تولاط ظقيتساف جرخو هلام نءامهسو هنيع نع امهسو

 امافدهنماىذلابانأ امو قاح ىف مهسلا اذه عضولءاش .ولو ىن ءفكف ىب رفظووإ تق ت دصقف هب ترفظ ىنمربخ

 هزوكو هوضو قب رباذخاؤ متانوهو«يلعل_خدف باجل ا«فعهللا ىمعافا.ناثهاتأةلباقلا ةليللا نم ناك
 ىًاروتولاط حبصأ اساف ىراوتو جرت مثهب وفرط نمايشوهتيخ نمتارعش عطقوهنم برش ىذلا

 قىثعيدواددجوفاموب بكرتولاط نامثه-يلعر دقي لف باطل ادشأهبلطو نورعل ادواد ىلع طلس كالذ



 ةفاطال) اولاف ليلفلا ىأ
 انلةوقال ىأ (مويلا انل

 نم رابجوه (تولاح)

 قيلمعدالوأ ن

 هم ىف 0 نبا
 ديدحلا نم لطرةثاهلث

 نيذلا لاق هدو-دجو)
 (هّللا اوقالم مهنأ نونظي

 ليق ةداهشلانونفوب
 نيذلاريثكللاولاةفريمضلا
 مه نوني ن.ذلاواولذتا

 ىورو اون نيذلاليلقلا
 ىنكت تناك ةفر-غلانا
 هنواداوهب ريشأ ىل--دزلا

 تدوساهنماوب رثنبذلاو

 4 ةقلامعلا

 شامعلا موباغو مع هافش

 مك (ةلبلق ةئف نم؟)
 عفر اهعضومو هب ربخ
 اهربخ (تبلغ) ءادتبالاب

 (هللا نذإب ة ريثك ةئف)

 نب رباصلا عمهللاو) هرمدنب

 تولا+لاوزربالو) رصنااب
 مطاتقا اوجرخ (هدونجو

 ببدأ (غرفأاش راولاف)
 لاتقلا ىلع (اربص انيلع)

 ةيوقنب (انمادقأ تيثو)
 ىف بعرلا ءاقلاو انب ولف
 هرسناك) انودعروده

 انعأ(نب رفاكلاموقلا ىلع

 ىأ (مهومزهف) مهيلع
 تولاج نونمّؤملاو تولاط

 هئاضقب (هّللانذإب)دونجو
 ناك (تولاجدواد لتقو)

 ركسع ىدواد وبأ اشنا

 هينب نم ةناس عم تولاط

 وهو مهعباسدواد ناكو

 هللا ىحواف مهلا صرب ريغص

 ىذلاوهدوادنا مهيبن ىلا

١ 
 مهماجاف (هدو:جوتولا# مويلاانلةقاطال) نوقدالالاقو دعاا اوأراماف ىصاعلاو عئاطلاو قفانملاو

 1 نو.ءؤملاالا تولاط عمرونأ زوامل ل- قوةريشثك ةثق تباغةل-: لق هن نم 8 مطوقب نوم« هولا

 هدو:-وتولاح م لااناةفاطال لثاقلا ن .لوقلا اذه ىلءف تلف ناف هعماونم ءانيذلاووهدزواجاماف ىلل اع

 ودعلا اوأرنيح مدق نكوسقىلا اومسقنا ارم عةعضا وهناماثلا مهر ناعالا لهأ نوكنأ المت< تاق

 هل يلف ةئف نم مط وب وخآلا مسذلا مباجاف» دونجو تولاجت مويلاانلةقاطالاواق نيم ةلاقو هلا

 00 هدو. :-و تولاحي مويلا انلةوقالاخ !هقاطال ىنعمو نإ رالا يا ونا نإ ةرباك ةئق تيل

 5 ةرخآلار ادلا فهناوذرو هللا تاوثوقالىأ (هللاوقالم مهنأ) نوماعب ب منيع افا

 هتداراو هللا ءاضقب ىأ(هللا نذإبةريثك ةئف تبلخ) طهرلاكهظفل ن.هل اوال ةعاسجلا ةئفلا (ةاياق ةئف نم

 نينمؤلا هدونجوتولاطىنع (اوزربالو) لجوزعهلوق و ةنوعملاورصنلاب ىنع (نب رباصلا عمهئلاو)
 (ولاف) اهنمىوتساورهظاموهو ضرالا ن هز اربلاباوراصاوزرب ىنعمو نب رفاكتلا ىنع : 0 تولالا)

 ل انب واقوق ىأ (انمادقأ تينرارام ايل تاص ا!ىأ( (غر ةأان : ر) تولاط بامحأ !نينمؤملا ىنعي

 هللانو:مؤملالأف مانصالا نودبعباوناكهءوقوتولاجن !كلذو(ن' رفاكلا موقلا ىلءانرصناو) انمادقأ

 | عرفاف نينمؤملاءاعد باجستس ا ىلاعتةنلا نا ىنعي (هللا نذاب مهو «زهف) نب رفاكلا موقلا ىلع مهرمصن, نا
 هئاضقب ىعيهللان ذاب مهومزوفاوقتاا ن> نب رفاك-ا موقلا ىلع ,هرصنو مهما دقأ تيثوربصلا مهيلع

 هرك ذام ىلعولتق ةصق تناكو (تولاجدواد ل ةدو) مهو درو مهورسسكى أرعس كلاةغللا ف مزطا لصأو هندا اراو

 دوادناكو هلانب امش عةنالث ف دوادوبأ انثبانواط معزع نخل ةرهئااربعةنار ادخالا باح ًاوريسفتلا لعأ

 رشبادوب ًاهللاقف هتعرصالا ايش ىتفاذقب ىرأ فوات : انامون, هم الدوادلاةفةفاذقلاب ىري ناكو مهر د 5

 تدسجوفلا 1آ!نيب تاخددقله ا ًاليلاقف ىرخ أ ة ص هانأ مغ كتفاذق ىف كقزر ل_ءجدقهللا نافىنإب

 اموات مث كب هللا هدب ارب ريخا ذه ناف ىن دان مشن | هون أهكلاقف ىنجهسفهثذإبت ذخأو هتبكرف و اضاار ا

 00 ىنايلا ف ىم بسال لبج قيبالف حبساف اجلا نيبىشمالواا ايدل لاقفرخ < 1

 ”ىلازرباوأ كءءلاز ربو ”ىلاز ربا ن ل يئارسس| ىن. كلام تولاط ىل اراب تولاج لسرافاولاق ى اعت هللا هك اطعأ

 لق نمهركسع ىف ىدانوت تولاط ىلع كلذ ىف كلكسام ىلف هتلتق ناو ىكلم مكلف ىنلتق ناف ىنلئاقي نم
 كلذ هللاوعدب نا مهببن تولاطل أسف دح ًاهبحب لف تولاج سانلا باهف ىكلم هتفصانو ىتاباهتجوز تولاج

 عضواذاىذلاوه تولاج لقي ىذلا مكيحاصن ا هليل ةودب دحرونتو سدقلا نهدهيف نرقب ىتاف هلل اعدف

 ةئيهكهسأر ىلع ن وكلب ههجو ىلع يسب الو هسأر هنم نا >دن ىح هسأر ىلعلاسهسأر ىلعنرقلا اذه

 مهممدحأ هقفاوب لف مهم رجو ل.ئارسا ىن تولاطاع دف هيفلقلقتيالوهؤاميفرونتلا اذهىف لخ دب وليك الا

 هل جرخاف كينب ىلع ضرعاهللاقو اشيا تول طاعدف تولاج لانمي نماشيادلو فنامهببن ىلاهللا جواف

 كل ىت لهاشيااب لاقف أيش ىربالف نرقلا ىلعا دحاواد-او ضرعي لع ىراوسلا لائم الجرر مشع ىن'

 هللاقف بذك ةللاقف مهريغلدلوالهنأ معز دقهنا براي إو هيلع للا ىلص ىب لالاقفاللاقف ءالؤه ريغدلو

 هاربن أت يصسأدوادهمساام اقسم اريغصادلو ىلناهنلاىنايىف رق دصاشي|لاقف كب فكدق ىفر نا ىب ملا

 اماقسماريصقالجر مالسلا هيلعدواد ناكوا ذكبعش ىفوهواهاعرب مهلا فهتلعفهنراقحو هتماقرصفل فان ||

 لمح وهوءام ىداولا لاس دقو ىداولا فهدجوف هيلا جر هنا لاقي و تولاط هناعدفارفصمرعمأ قرأ

 بولطملا ل جرلاوها ذ_هلاق تولاطآراماف همةغاهيذ ع ريرىتلا ةبي رزلا ىلا ليسلاامهب ربعي نيتاش نيناش

 هللاةف ضافو سشنف هس ًارىلعنرقلا عضووتولاطءاعدة رأس انلاب وهف م اهملا محربا ذهف هيف كال

 كسفن نمتسن ”[لههللاقف من لاق يلى كماخ ىرحأر تبا كجوزأو تولاج لفت نأ كلل هتولاط

 - تولاجانب لقت كن اهل تلاقو لمح نا اهنمدحاو لكداع دراجتي اةثالثب هقب, رط ىف يم دقو ءاف هيب أ نمهبلطف تولاج يلتقي



 ككل ع نا .ومدعي هللاهعفر ِ ف 1 ها 5 :

 تف 0 00 0 :

 تناكفارأف ةيحانلا كلت ل_هأ ىلع هللا ثءبف ىرخأة ب رقىلاهوجرخافءىثهلموقيال ليئارسا ىبهلا نا

 ناكف طة رخ ىف هونفدو ءارحصلا ىلاهوجرخاف فوج ىفام تاك أ دفاتيم حبصيف لجرلا عم تردت ةرأفلا
 مهدنع تناكليئارسا ىنب ن.ةأ سما مط تلاقف هيفاو 02 كانهزربت نءلك

 ةاوعباوناف <-:عهوجر خاف ميفتوباتلا اذ_همادامنوهر ك-:امنورتنوا

 ناريس ناروثلا ل_.ةافاءوم ونجاوب رضون روث فاهوةلعمثتوباتلااه .لءاوا_جوةأرملا كلت ةراشاب

 امهمريناريسكف ليئارسا ىنب ضرأ ىلعافقو ىتحالبقاف امهنوقوسي كالماةعب رأنب روثلاب هللا لكوو
 ليئارساىنب عرب لفامهض 1ك دولت ارساىن_لداص>اهرف ضرأى فت وبان اعضووامطامح اعطقو

 ةكت الملا تءاجس ايع نء١لاقوهق وت ىأ (ةكلالملاهلمحت ) ىلا اعتةنلا او دجواوربكسف مهدنع توباتلاوالا

 عمت وباتلا ناكنس 1 ١لاقو تولاط دنعهتعضو ىت- هيلا نورظ: م ل نيب هلمحن تواتلاب

 هيتلاىف توباتلا ناكلب ةداتق لاقو منيب هتعضو وتاكل تدلل اواماف ءامسلا ىف ةكئالملا

 ىف حي صاف تولاطراد ىف هتعذو ىت>هلمح كالا ا تايقاف كانه بفنون نب عشوب دفع ىسوم هفلخ

 ةكاللاهلمحتتوباتلاءىجىف نال ومش مهيدأ ملاين (كاذبآل كلذ قنا) <- اعاورقاف هراد

 (نينمؤم منكن ا)اكلمتولاط ثعب دقهللا نا هبت ربخأ اامف ىف دص ىلءةلالدو ةمالع ىنعي < ةيآل

 داها ىلا رسل بها اولا كلاود ًاوتوداتلا م هءاحاماف نورمفملالاق كلل ذب نيق د_صم ىنعي

 حس للاخ أو جر ىأ (دونجلابتولاط لصفاساف ) ىلاعت هوقاتلا وعما وجور هتعاطل اوعرساف

 ل .ةولئاقم فلأن وعبس مهودونجلاب سدقملات دب نمتولاط حرك هريغىلاصخاشهرقتسم م

 كلذوهرذءلروذعمو أ هضرال ضي رموأ هريكلريبكالاهنع هاختي لوافلأ ن ورش ءوةثام ليقوافلأ نونامت

 دب د شرح ىف ,هريسمناكوداهملا ف جورخلا ىلا اوءراسف رصنلا ىفاوكشيل توباتلا اوأرامل مهنا
 (لاق)ةارهمانل ىري نأةللا عدافانلمحتالهايملا نا اولاقو مهو دعني و مهنبب ءاملاَةِلة تولاط ىل اوكف

 نيطسلفرهمود» سامع نءالاق كاذب لعأ أوهوكك- ةءاط نييتاهب ريت ىأ( روي ميلتبم هللا نا) تولاط

 ىتءاطو يش دلهأ ن م سداف ىأ (ىم نسلق هم در نقر نيط-افو ندرالا نيب بذءرهنوه» ليقو

 رو رق (هديبةفرغفرتغانمالا) ىتعاط لهأ نم ىنعي ( ىنمهناف) ءاملا ىنعي هقذي/ىأ (همعطإ/ن.و)

 فارتغالاحتفلاب ةفزغلاوءاملا نمفك !! ىف ل_محتىنلا مضلابةفرغلا ل يقو ناتغل اهمضونيغلا حتتفب

 هئماوب رشي فال [ةعبرأ امهل .(مهنماليافالا)رهنلا نمىنعي(هنماوب رشف )ردصمحتفلاو مسا مضاف

 با ناك لاق بزاع نب ءاربلا ع نءوىورام كلذ ىلعلدب وحيحصلاوهوالجررمشعةعّضبو ةثاهلت ليقو

 رهنلاه-عماوزواج نيذلا تولاط باص اةدعىلعردب باصصأ اةدعن انو دحتي ملسوهيلعهللا ىلصدي

 رهنااىلا اواصواسافرمشع ةثالئانه عضبلا يق ىراخبلا هجر ناو رسشع ةعضب نمو ءالاهعم ه زواحيرو و

 ىلاعت هللا ءسمأ 5 ةفرغه_:مفرتخا نمناكوليلقااددعلا اذهالا لكلا ه:مبرشف شطعلا مهياعىتاأ

 صمااوفلاخو هنماوب ريش نيذلاوامل اسرونلارب_ءوهنامعاحصو هبلق ىوقوهباود برشووب رمشل هتفك

 هوزواجليقو هوزواحيلورهن! طش ىلءاوقب واونبجواوورب لف شطععلا مهبلغو مههافش تدوسا ىلاعتهّنلا

 ىلاعتهلوقوهو اوب رمثي ل نيذلا ل يلقلاكئلوألتاقا فاو لاّقلا اورصضح مازوت رمش نيذلا نكسلو مسهاك

 ازئالءايبنالاتاثب نم ىهو |

 .اوب رمش نيذلا ىنعي (اولاق ) ليلقلا كئاوأ ىنعي (هعماونمآن يذلاو ) تولاطرهملازواج ىنعي ( وه هزواجاماف])

 هيلا نورطنب مهو هامحت

 لاخلا عضوم ىفةل جاو

 مب رنموةنيكسهيفاذكو
 تعن كرئاممو ةنيكسل تعن

 مل ةبال كلذ ىفنا) ةيقبل

 ىنا (نينمؤم متنك نا
 ةمالعمكيلا توبات عوجر

 تولاط كلمدقُ#للانأ

 نيقداص مالك ناكيلع

 جر (تولاطل صفاساف)
 ىلا هداب نع (دونجلاب)

 قدونجلاب وود علا داهج

 اطاتخم ىألاملا عضوم
 افلأ نونا مهودونملاب

 اولاسو اظيق تقولا ناكو
 ' !ق)ارهنمطهنلاىرج نأ

 عربتع (ميتبمانا
 ريتخلا ةاماعم مكماعي ىأ

 نياعلفرهنوه و( رهن:)
 نم داهجلا ف قمل ازيمتيل

 (هتمبرش نف) رذعملا

 سدلف (ىنمسيلف) اعرك
 نمو) ىعايش أو ىعابتأ نم

 نمهقذبإ نءو (همعط
 هناف) هقاذاذا ئذلا مط
 قدمءايلاحتفب و ) 0

 نمالا) ىنئتساوورموبأو

 برش نفهلوق نم(فرغغا
 . ةيناثلاةلج او ىنم سيلف هنم
 ءانثتسالا نع5 هرشأتملا وح ىف

 ةفرغ) ةيانعل تم دقاهناالا

 وبأو ىزا#عةفرغ (مديب

 مقلاب وردصلا نمي و رمع
 ةصخرلاهانعمو فورَءملاىن 3

 نودديلابةفرغلا فارتغا ىف
 يلع ليلدلاو عركلا

 اوعركف ىأ(هنماوب رشف)
 (هعماون:نيذلاو) تولاط (وه) رولا ىأ(هزواجاماف )الجررسشعةثالثو ةناهلن مهو ( مهمماليلقالا)



 نه ةنيكس 0 فل

 للملا

 هيفاتوباتمالسلاهيلعمدآىلع لزن أىلاعتهنلانأر ابخالاوري سلا ءاساعهرك ذام ىلعتوباتلاةص:تناكو « |

 عبد
 (ةيقب و) ةنبن أ مطو نوكس
 اصعو حاولالا ضاضر ىه

 نه ئثو هنايثو ىسوه

 كر باور

 مومل كرت

 نوردو ىسو مهكر اع ا

 امهناشمح فدا محقملالاو

 ناكف نيعا رذض رعى عرذأ ةثالثهوطداثمشلا شخ نءتوباتلان اكو ءالسلا موماعءايدنالاةروص

 ناكدنال ليعمسا دنع ناكمثمال_سلا هيلع ميعاربا غلب نأ ىلا مدآدالوأ هئراون مث ثيش ىلاراص مث مدآ 30-

 هيف محض ناكف مالكا هياعىسومىلا لصون أ ىلا ليئارسا ىف ىف ناك مث. بوق« ىلاراص مءدالوأر بك 1

 قفناكو ليو مشات قوىلا ليئارسا ىنبءايبن أهلوادن مث تام نأ ىلا هد :عناكمثهعاتم نماعاتمو ةاروتنا

 ىلأ نب ىلءلاقف ى مام ةنيكسا| كلت ىفا اوفلةخاو( ب رنمةنيكم هيف ) هلوقودو ىلاعتهللارك ذامتوباتلا

 سأردهل ةرطا همنا :ئ2ىل هدهاج لاقو نا دس :الاهجوكهجوو نا اسازاط ةفافه جوج-خ ب رىهبلاط

 دجرب زود ىمز نم ناحانجو عاعشا مطنانمءهلل.ةو ناحانجهلوةرطانذك فاذذوةرطا سأئ

 فقراذاواوراسراساذاف مؤءادق وبان اوعضواوجرخاذا اوناكفرصنلااو:ة.:هنوداوءمس اذا اوناكو

 نم حمر ىف م مهولاقوءام دنالا بواقدي وراق نك هنحلا ن٠ بهذ نه تشط ىب ه» ساءع نبا لاقوا وققو

 نم نو: رعب أف ىهحاب رىنأ ن.ءاطعلاقونودب ريامنامب مهربختف ىش 2ىفاوغلتخا اذا ماكتت ىل اعز هللا

 ناك ناكمى | نفكب 2 هلدن امط ىان وكلا نمةل.ءف ىهىلاكلارةداتقلاقواهيا|نونكس ىلا تانالا

 ةاكت وهفهنلا نوتكساؤناك * لك اذحىل ا :؟سواون ا ىطا تولاتنا

 روع تي ةدربمو هني دس وهذبلقلاهيلا نكس 3 < هلكنال ويف ليقام ع لمحيف

 نورهوى هوم ىنعي ”(نورهلآ اوىدوعلا كرامة يق 2 :و) لاماةرتدؤ را هطناو لوق سي وصت

 دوادل ا ريا شع نما اراب سم تنسو زل ىرعشالاى ءوءىبال ل_سود- :اعدللإ لص هلوق ليادنا مهدت (نورهل وى

 حاولالا ن ٠ضاضرل-.ةؤنوره»ل اووسو٠ ل | كر ىتاا.ةيلا :فاوقلتخاو هحسفندوادهب دارملاف

 :اروتلاو) علا تناك ليقوةاروتا حاولا ن٠ ْئُدو نور هاصعو ىسو ءاصع لي قو سارع نباهلاق ىسوماصدو

 ناكف ليث ارسا ىنن ىلع لزخي ناك ىذلا نملا نمزمةقو ةءامعو ا اعط ناكر

 محي و .اكتيف هيلا اوك احن يثقاوفلتخا اذا اوناكو كا رقهنونراو .ليئارساىتدتعتوباتلا

 اودعاماف نورصسيف م هود م نيب هوءدؤل اّنقلا اومكحاذا اوناكو م ا

 1111011 و وباتلا ىلء مهم ويلغف ةقلامعاا ماع ل جوز هللا طاساو دسفأو |

 هتمزف مهناب رف ب>اصو ىلئارساىنبر ردح ىمل ءنكو نابا ثنانالب ومشاىف رىذلا خل .شااوهو ىليعا

 اجرت اف نيب الكهبهنوطونيىذلا ناب رقلا طوخم ناكها كالذو هيف نك لًايشنابر ةلا ىفهاشنا ثدحاف

 ىواف نهم ناشي شتيف سدقملا تب ىفنياصي ءاسنلا ناكو بيل الكاذب !لعؤ هطون.ناكىذلا نهاك-الاناك

 ى.-«دقو ىتاب رقىفاثدع نا نعك.ذبارجزتنا نمدلولا بح كعنمهللقو ىلو اقل قالا نا زيوش ءاىلا

 دس هريخافاصهاباو كلنكلهالو كدلو نمو كلام ةناهكلا نعز الف قايصعا ناوايش

 ابيعاحرتاو احرفتو د_ءلاكلذالتاق.ف سانلاباجر حنا هينب| ىلوع سماف .طو 'و> نم مهو دع مهلار اسو

 لاقءانب ال تق دقواوم .زمادق سانلا ناهريخاف لج ر هءافربخلا عقوتي ىليءلعج لا هللا ؤيهنامافتواتلا

 ىنب مأ جرخخ تاغ هاغق ىلع عقوو قه سف ءيسركى لَا دعاق ىليعناكوودعلاهذخأ لاق تواانلا ف لءفاف

 مهسدن مه لاقف تولاط كلم ةعص ىلعةندبلا لي ومشا اولآ اكلم تولاطهتنا ثعب نأ ىلا اوقرفتو لوئارسسا

 عوجر ةصق تناكو توباتلا كيت أي نا هت ىلعل دن ىنا هك .ةمالع ىن_هيهكل ةنآنا لي ومشا ىنعر
 ىرف نءةن رق ةناوتاليئارسا ىن ن٠ تواثلا اوذ-خانيذلانارابخالا تا درك ذام ىلع تونا |||

 مهدلاو دغلا نم اوحبصاف م اضءالا مكدلا تحت هوعطوو مط مانصأ تسبق وهولعؤل دودزااط لات نيطسلفق |

 1 حبصأ و هالجرو مد اة دع رادر ل 00 اا يل مصل ىتتةلررمتاو ةكوقموعشوو وة حاف هت 1

 متصلا



 تويرلو) لاحللواولا (هنمكأللاب قحأ ن<و) هلداعبتساو مهيلعهكلقلر اكن وهو نبأ نم وفيكى أ (انيلعكللاهن وكي ىفا اولاق)
 اولاق_ءاودن دضتعي لام نم كا مالدب الوريقف هناو كلما, ق> اوه نم دوجول العلا ق>ةسال هنأ لال اوانيلع كالمي فيكى أ (ل ىلا ن.ةعس

 141 مال_باهنياع روقعينبىوال طيس فتناك ةوبنلانال كلذ
 اذاف نهدلا هيف ىذلان رقلا ىلارظناواصعلاهذ_هلوطهلوط نوكي اكلم نوكىذلا مبحاص نا ليقو

 مساو مهيلع هك-امو نهدلاب+-سأر نهداف ليئارسا ىنب كلموهف نرقلا ف نهدلا شنف لجر كيلعلخد

 عيج نملوطأ ناكوهلوطا تولاط ىمسامناو بوقع نب نيماينب طبس نم سيق نواس ةين اربعلاب تولاط
 ىلععاملا قةسوءاقسناك ليقو بهوهلاق مىيدالا غب كاغايدالجرتولاط ناكوهيبك موه سرب ساناإ

 تيب ىل ءرفااهباط ىف مالغهعمو هوب هإ_سرأو تولاط ىنالر ج تا ذ بهو لاقوهبلط؛ جرف هراج لضفراسج
 الخ دفانلو ءديلوأاندشرياريجلا مأ نعهانلأ ف ىنلا اذه ىلءاناخ دول تولاطل مالغلا لاقف ىنلا لب ومشا
 اصعلا,تولاط ساق لب ومشاماقف نرقلا ىف نهدلا شن ذاام_متجاحهل نارك ذيد د_:ء اهاهبف هيلع

 ىنب كلم تنأهللاقو سدقلا نهدبه:ه دف« يلاهب رقف كل_سأر برقتولاطالاقفهلوط ىلع تناكف
 ّ طابسأ قد ن٠ ىطبس نا تءاععام و أت ولا طلاقف م ميلع ككلمأ نا ىلاعت هلا ىف يم أ ىذلا ليئارشا

 ليث ارسا ىنيل لاق مث كلذك ناكفهرج كوب أ دجو دقو عجرت كن! ةبب اب لاق ةبآ ى أبف لاق ىلإ لاق لي ارمسا

 ىنب ءامظع تنأف تولاط كلم هللا نا سانل !اهسأا,لاقوهدنع ساج هنا لق واك-امتولاط كل ثعب دق هللا نا

 دقوةكلهللاالو ةوبنلا تيب نموه سياوانيل ع كال تولاط نأشامهلاولاقو لب ومشأ مهن ىلا لي. ارمسا
 نال. ومشا مويبن مط لا ةذ بوقعي نباذوويطبس ىف ةكل لاو بوق نب ىوال طبس ىف ةوبنلا نا تفرع
 ننو) هقحمت#فيكو كلا اهل نوك«ن يأ ن١ ىأ(انيلع كلل !هل نوكيىفاولاقلاكام تولاط كل ثعب دقةثلا
 طبسةوبنلا طبسف ةك-ام طبسوة ون طبس ناطبس ليئارسا ىنب نم ناكهنال كلذاولاقامنا (هنم كلملاب ا

 ناكهنمو بوقعي نباذوهي طيس ةك-امملا طبسو مالسلا امهيلءنورهو ىسوم ناكدنمو بوقعي نب ىوال
 اذهلف بوقعي نب نيماينب طبس نم ناك امنا وامهد_> أن متولاط نك, ملومالسلا !مهيلع ناهلسودواد

 (لاملا نمةهست وي ملو) مطوقب كلذاودك أ مثهنم كلما, قحأ مهتأ اومعزو مطاكء امهنوك اوركسن أ بيسلا
 6 راتخا (مكيلعافطصاهللانا) ىنلالي ومشا ىنعي (لاق) لاملاىلا جات كلملاو ريقف هنأ ىنعي

 ىنب نال كلذو ةثورو..ةمامالا نأ ةءيشلا نممعز نملوق نالطب ىلع يا دةبآلاهذ_هىفو كلاابهصخو
 دسافطرشا ذه نأ مهماعأو ,مملعهللا درف ةكلمملا تدب نمنوكبال نممهكسلم نو ك<,نأ اوركن أل ين ارسا
 لاك ارسا يب لعأ نم ناكهنا تالذو ) معلا ىف) ةعس .وةليضف ىأ (ةطسبهدا زول هب هللا هصخ ن.كاللل قدسملاو

 نملوطأ ناكدنال كلذو لوطلاب ىنعي (مسجلاو) برحلا ىف لعلاود ل قو كلما وأ نيح هيلا جسوأ هنا ليقو
 معلا نالةوقلاهب دارملا لمقو ليث ارسا ىنب لجأ ن متولاط ناكو لاهإاب ل قو هيبكسنمو هسأرب سانلا
 ضارتعا ال ىلاعت هللا نأ ىنعب (ءاشر ن.ههكمل م ىتوب هللاو) ةكسلمملا ظذ> هيفا ءادعالا ىلءةوقأ او ب وراب

 قزرلاو لضفلا عساوىلاعت هللا نا ىنعي ( ساو ةللاو) هدابع نم ءاشي ن .هكلع صيف ه)ءف ىف دحال هيلع

 هللاواربة هن :وكي تولاط ىف مكنعط عن ا ىنعملا اوهقلخ لكهقز روهإ_ذذ عس وو ئيث لك هجرت ءسؤ ةجرلاو

 عساولا ليقو هتعسووإضف نملاملاو قزرلا باوبأ هيلع حمتف كلما «_ءلا ضوق اذاف قزرلاو لضفلا عساو

 ىفهيلا جاتحا.ىملاعريةفلا ءانغا ىلعهنردق عم لاعت هنأ ىنعي ( ملع) ىنغ نعىطعي ىذلاوهو ةعسلاوذ
 نأهكلم هنآ نا مهين مطلاقو) لجوزعدل اوقق ناك امبرنوكي ا ملاءااوه مياعااوككلمو هسفنريبدت

 َّت وباتلاكيتأي نأهك-امةبآنالاقف ةكل.ةنا اما اولاقفىنلا لي ومشا اولأس مه كلذو © وباتلا كيتأي

 طيس ن٠«ناكوهواذووم طيس ىف كللاو

 ءاقسالجر ناكو نيمايذب
 نا ىورواري-ةفاغ- وأ

 اوداط نيد هللا اعدم-ييبأ

 ساق اصعب قافاكلم 5

 ملف مهييلع كلع نماهب
 نالاق) تولاطالا اهوا

 ءاطلا ( مكياعهافطصا هللا

 ءاتلا نم لدب هافطصاىف

 ىأةنكاكاداصاا ناكل

 مل_عاوهو ميلعمراتخا

 ضارتعاالو نم طالب
 نيتحلص ءرك ذ م همكح ىلع

 بسنلا نماورك ذامم عقنا
 طوسبملا لءلاامهو لاملاو
 هدازو) لاقف ةماسلاو

 فر ناثلوءفم ( ةلطسب

 ناك اولاق (مسجلاو رلعلا

 برحلابليئارسا ىبب لأ
 لوطأوهتقو ىف تانايدلاو

 ةللسا ناسنا 0ك نع

 ةعسلا ةطسلاو هيكنمو

 نآدبال كللاودادتمالاو
 ناف علا لهأ نمن وك

 ريغىردزم لياذ لهاملا

 اهسج نوكين أو هب عفتنم
 سو.فنلا ىف م-ظعأهنال

 هللاو) بولقلا ف بيهأو

 ىأ(ءاشي نمدكلم ىو

 وهوهيف عزانمريغهلشكاللا

 هءاتيا ءاشي نههتؤي

 هللاو) ةثارولاب كلذ سدلو

 لضفلا عساو ىأ (عساو
سرر 222222229
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 تولاط هللاءافطصا ىلع ةيآ مهد نءاوبلطةمثف كالمال هيفطط. نم ( ميلع) رقفلا دعب هينغي ولالا نم ةعسهل سيل نم ىلع عسو ءاطعلاو

 ىب سوفن نكح تتناكفهمدق لتاقاذا مالا هيلع ىسومناكوةاروالا قودنصىأ (ت وب املا مينا ن أ هكلم ةنآنا مويدن مطلاقو)

 نورفيالو ليئارسا



 انعملاتغال ضوعا (اكلمانل ثبا)

 ىف) باوجلا ىلع مزجلاو
 لئاقنةإص (هللاليبس

 (متيسعله)ىنلا (لاق)
 عفان ناك ثيح مكيسع

 مكبيبلع بتك نا)

 نيب لصاف طرش (لاتقلا

 وهو هربخو ىسع مسا

 له ىنعملاو(اواتاقتالنأ)

 ىن_ءياولتاقنال نأمب راق

 100 ونا يمالاله

 نوندحتو نولتاقتال

 افيقتفم لق لدخداف

 داراوهدم مقوتموهامع

 رب رقتلا ماهفت__سالاب
 ا نأ تيدشو

 اولاق) هعقوت ىف بئاصهنأو

 1 دس ىفلئاقتثالن انلامو

 كرتلاانلعإ دىأو (هللا
 هيفانا ضرغ ىأولاتقلا

 انرايد نءانجرخأ دقو)

 دقو قواولا (انئانبأو

 موقنأ كلذو لاحلال

 نديرو راك تا
 نماورساف نيطسافورصم
 ةئام_عب رأ مهكوام ءانبأ

 :اباذا نو:ءينيعب رأو
 ديالف غلا اذهانم ىمالا

 بدك اماف) داهجلا نم

 اوبيجأىأ (لاتقلا مولع

 (اواون) مهمل
 (مهنءاليلقالا) هنعاوضرعأ

 ةنالثو ه5 امل اوناك مهو

 ردب لها ددع ىلءريشع

 0 تول

 داهملا كرت مهماظ ىلع مط

 دقهتلا نا مونت مط لاقو)

 لاح (اكلم) ةمهلاو في رعتتا فرصلا نم مغمودوادو تول اح ىمحع أ مس اوه (ترلاط ل ثعب

 سدا نهدهيف نرةواصعب ىتافاك-ام ممهل ثعبد نا لجوز ءهتلا لأس لب ومشانا كلذو (اكلمتولاط

 نوناب(لئاقن)»مأىلاىهتنوهبارنعبرحلا ريدي فردسناربمأ 2(
 اوديءىت-هللادهعاوسنو ليثارسا ىنب ىفهدعب ثادحالا تمظعف ىلا عن هللا هذبق ىت> كلذك ليؤزحمث

 ىسومد عب نم ليئارسا ىنب نمءايبنالا تناكوىلاعنةللا ىلا مهاعدفايدن سايلا ميلا هللا ثعبف مانصالا
 عسيلا سايلا دعب نمفلخ مث اهماكحاب لمءلاب مهو مي وةارولا نءاوساماو ددديل ميلان وثعبي

 ودعمطرهظواباطملا مهيف تمافعو فواخ هدعب نمفاخ مث ىلاعت هللا هضبة مث ىلاعت هللا ءاشأم مهمف ناكف

 او رهظف ةقلامعلا ,هو نيط_افو رسعم نيب مورلار ل حاس نونكسي اوناكو تولاج موق مهو 0
 ةثامعل رأمهكوامعانب أ نماورسأو مهم رارذ نماريئك اوبسو مهضرأ نمريثك ىلءاو لغوليتا |رمسا ى ىلع

 نا وعد ومالب مهنم لدتا رساوذ ٍةاو مهتار وناوذخأو ةب زجلامهماعاوب رضفام الغ نإ عى رأو

 ةب راجدلت ”نأ 8 .هرتب ىفاهوسف ىلبح ةأ سماالا مهلك اوكله ده ةودالا طرس ناكو مه مأرب دن

 امالغتدلوفامالغاهقزرب نأ ةللاو ءدنة ارا تلعجواهدلو ىف لش ارساىنب ةبغر نم ىرتام م الغباط دبتف

 تيبىفةاروتلا مياعتل تماس مالغلاريك اماف قاعدةللا عمس لوقت ليعمسا ةيب رعلابهانعمو لد ومشاهتمسف

 خيشلا بن اج ىلا متاوهو مالسأ اهيلعىلي ربج هان مالغلا غلبامافهانبتتو مهتئاملع نم خيش هلفاكو سدسقلا

 لاقو خيشلاىلا اعزفمالغلاماقف لب ومشااب خيشلا ندلب لب رب_جهاعدف ادحأ هيلع نمايال خيشلا ناكو

 7” ا اماف ىنمحئالف كتوعدنافملاقف ىتوعد مالغلالاقف

 0 ع يامل 0 كولملاةءاطو ا ليئارساىند

 ار اويلي 10 هريخلابهيتأي 0 و + رول

 سو هيلعتلاىلص ىلا لقب (لاق) 00 (هللالي 0

 نأ) كلل كلذ عمىنعي (لاتفلا كاع ضرف ىأ (بتكنا) مك لعل لوقي كش ماهفتساا ذه( متيسعله)

 هجوام تاق ناف ( هللا ليجس ىف لئاقنالنأانلامو اولاق) هعملاتقلا٠ نءاونبجتو ملفامبا اوةتالىنعي ولت نال

 اهفذحو نأ لود تلق اذك لعفنال كلام لوقت نكلواذك لعفنال نك لاملوقتالبرعلاو نآالوخد

 ليقونونمؤنال؟لامهلوقكف ذحلاو نيدجاساا عمن وكستال نأ كلام هلوقك تايثالاف نا تحي نادغا

 دقو) هللا ليبس ىف لتاقن الانلاموه انعمو 5 دن از امه نا ىل و رملا فرح فذ<لئاقنالنأ ىانلاموهائعم

 000 نط و مومحلا والا طلاق هرابد نم ميل بلغ نم جرحا ىأ (انئانبأ اوانرايد نماذج رخأ

 مهنأةبآلا عمد مهنمرمس نم ج رخأا او مهئانب أو مهرايد فاوناك ملمانل ثعبا م-يبنلاولاق نيذلان ال

 انم كلذ غلب اذأ|مافانو د_ءانيلع رهظيالاندالب ىف نيعونممان " انالداهملا انكرتانك الانا مسهينلاو !اق

 مالكا ىف (لاتقلا مهياعبت : 5 اماف) ىلاءتهننالاق ف ان دالو أوان ءاسن عنم 10 :ب رعيطنف

 (اولون) لاتقلا مهياعبتك املف لادقلا مهيلع بتاكواك لم مط ثعبف بنا كلذ نا لاسف هريدقتو ف ذ>
 رهنلا او ربع نبذل مهوداهملا نعاولوتمل ىنعي (مهتماليلقالا) هللا رمأ اوعيضو داهملا نع اوضرعأ ىأ

 ملاعوه ىنعي (نيملاظاإب مياع هللاو) ىلاعت هنبا ءاش نا مهتهق ىف ىنأيسام ىلع ةفرغلا ىلع اورصتقا و تولاط عم

 ملا ثعب دقدتلا نا مهين مهل لاقو) لجوزعءهلوق ُُة لاقامي في لوهب رمأ فلاخ ناد هسفن مظ نو
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 لامع ىلا هدايعءاعدّسا ىف ىلاعت هللا نمفطات !ددود دنعهباوث وج ربامهلنا ىلا« بقتل مدقب ىذلا اذ نما

 هلوة.كوهف قاخ ن٠ نيجاةى لاو هللادامعض رقي ىذل اذ نمهربد-ةن راصتخاةبآلا فل _,ةوةعاطلاوربلا

 ىلههللالوسرلاقلاقّدرب ره ىنأ نع عيحصلاثي دحلا ىفءام اكو هللادايع نوذؤيىأهللانوْدؤي نيذلانا ١

 كمعط أف يكب رايلاق ىنمعط" 0 مدآنب!ايةمارقلا مون ىلاءتو كرابتةللالوقي ل_سوهيلعقللا

 قل 0ع كل اك كفوا ه2. طن كلا تماعامأ همعط: لف نالف ىد ع كمعطةسالاق نئملاعلا برتنأو

 ةق دص ليقوة.حاولا هق دصاا وه ليقوهللا لوس ىف قافن الا وه لي ةؤ ضرقلا | ذم دارا ىفاوغلا د

 لاقدوعسم نبا نعهدخ_س ىربطلا ىوراواعربتالا ن وك, ال ضرةلاواذرإ ةهامسىلاعت هللا نال عوطتلا

 هللإ ىل_ص ىلا لاق ضرقلااذمدي ريهشان اوحادح دلاوب أل اقا !:سحاضرق لنا ضرقي ىذلااذ ن٠ تازئالل

 ة2 هنا سهيفاطلاح ىلعث اح ىف رتدضر أدق ىلاذلاقددب هلوانف كد ىناوانلاق حادا يع 0-0

 نهج رخا لاق كيب تااق حاد دلام ًاياهادانفاطايعى هيف حا دحدلا مأو طا + ىتح ىشعءاجمم |

 حاد_حدلاىنالحادر قذع م5 مسوي عهنلا لص ىننلا لاقف هريغداز ىف راهتضرقأدق ىلاف طئا 1

 ايستح ىنعيانسح برةالاودو عوطتلاو بجاولا هيف لخ ديف هتعاط ىف قفني ىأ هللا ض رقي ىنع ىف ليقو |

 ليقو ىذ بالو ضرقلاب نعال نأ وهل ةو ربلا هوجو فلالخلالاملا نم قافنالاوهليقوهسفن هنةبيط |
 ظ وهليق (ةريثك افاعضأ ) قفن ألم باوث ىنعي ( ل هفعاضيف) ةعمسالو ءاي رهيف نو < الو ىلاءت هنا صا ان اوه

 هللا مهأاع او حصطالاوهاذهو ىلاعت هللا الا هماعي ال فيعضتلا اذهىد_لالاقو فعض ةئامعمسىلا هفعاضإ

 كاسمابضبقيل بق ( طسب و ضيرقرةللاو) دو دحل ارك ذ نءىوقأ بيغرتلا بابىفمهبلارك ذنال كلذ
 فاخلاب طس» وةقدصا |كو.قب ضيق 'ليقوءاشإ نم ىلع سول ىنعمي طسب وءاشي نم ىبءريتةشلاو قزرلا

 هنداراؤهةيؤوتالا كلذ مونكع الهيأربخأ قافنالا ىلع مهث-وةق د_صااب مه سمأ ل ىلاع”هناليةدباوثلاو ظ

 صضعب طب و ريا لبعو ةعاطلاا ىف قافنالا ىلع د_ة:إل ىت- بولا 21 ضعب ض.ةيهللاو ىنعملاو هتناعاو

 تءمسلاق صاع'| نب ورع نب هللادبعن ىوراكر لا ىف قافنالاو تاعاطلا ل عذ ىبعر دقت ىتح بواقلا |

 هفرصي دحاوباقك نجرلاعباصأ نم نيع. .1نيب مدآ ىنببواق نالوقي لسو<.اعهتنا ىلهةلنالوسر

 ل_سمهجرخ 1كتءاطىلءانب واق تا” بولقلا ف رمصم مهللا لبس وهياعهننا ىلصةنلال وسرلاق مثءاش ثيح

 رغم تناك اهرا صاراهنءتوك.ااواومناممالا بى ىت -ء1ت ا ل 2 : داحأ نم ثيدس 1| اذهو ا

 ىف ىنعي (نوججر# اور ةمالاهذهئاسوة:سلا لهأ بهدماذهةحراجتايثاالوهييشنالو فينك ظ

 موقلا فارم 0 (ليئارساىن نم دال كلا 01 لجوزعهلوو هم ملامجإ ملي نجي و ةرخآلا

 تودع نما (ىدومدبن 01 ا 0 ١

 مدل نهدونوعمش تمسفامالخ تاو فاطاا 0 ناش تعدت

 ليق ىئاقلد نءاوه ل ةولاي نب لبي ومشاو د نب رم رخل الاقوائيش ةيناربعلاب نه_ىلا لد متو قاعدهللا

 داهملا ف بيغرتلا اهدار اامعاةصقلا ةداىم تسيل هئيعب ىنلا اذ ةقيقح ةفرعهو نورهدلو نهفنا

  ةصقلا ىلا ةراشالارك ذإلم ٠ لصاح كلذو
 عشوب ليئارساىنب ىفهدعب ىف! مالسلا هيلع ىسومتاما1 هن ىبنلا كال ذل الم! كئاو السم ببس ناك
 كلذك انقوب نب ب ااكم دعب نهفلخ مث ىلاعتةنلاهضبق ىتحةاروتلاب كك وىاعتهندا سعأ موبف ميقي نون نب

 ( يللا (ترذر و

 بصنااب (هل هفعاطيف)

 باو-ج ىلع مداع
 وبأ عفرلإب و ماهفةسالا
 ىل_ءرةزجو عفانو رمت

 وهرأض رق. ىل_ءافطع

 هفعاضن ويهنىأفأتسم

 "يي. هفعذيؤ اش هفعضيف

 ردصاا عض ومى(افاعضأ)

 اههنك لعبال (ةريثك ١

 كك اولا نكفو هلياالا

 ضيق, هللاو) ةئامعيسب

 ىلع قز رلارتة, (طسب و
 الفم-هاع هعسوب ةهدايع

 _سواع ه_ءاع اولي

 قيضلا كاد _بيالكياع
 ىزاج طب وةعساب

 هيلاو) ىلعو مداعو

 ىلع زاجيف (نوعجرت
 06 كارتلا) مم دقأم

 نواعم_-هنال فارشالا

 نويءلاو ةلال_ح بولقلا

 (ليئارساىنب نء) ةباهم
 ددعإ نم) ضيعبتلل نم
 نءوهنومدعب نم(ىسوم

 وا عضو وا نوعمش



 هللا ماب دحاو لجر ةئيماوثام مهنا ىلعةلال دلل ةرابعلاه ذه ىلعهبم جامعا وهدا مهتاماف ىأ( اونومهنلامطلاقف) كلوعفم(توملارذحأ)

 ليدسىف نوكين أ ىوأؤرفم هنم عفني لودب هنم نكي ملاذا توملا ناو داه+لا ىلع نيماسأل عيجسشت هيفوةداعلا نعةجراخ ةّيم كالتو هتئيشمو

 مئاوتاف هريدقت فو ذ< لعف ىلع ف وامه .وهوئاضقوةللا كح نمرفمالهنأ ) ١5١ اوماعب واوربتعيا ( مهايأمث) هللا

 ماقمهانفوب نب ب لاك» دعب نم ناكمثنوب نب عشوب ناك ىموم دعب ل ارمسأ ىنب ماب ميقلا نا كلذو ىسوم ٠ ىئفا تال لافف

 تمقءوت روك امدءبدلولا ىلاعتهللا تأسف ازوع تناكهم أ نالزوتلا نباهللاهتب ناكو لي قزح هدعب نم 5( م 0
 3 0 ا 101 ا ل . || كاأ]) ىنعمهب ن
 لدكر صاماق لقلا نم هاجت اراب نيعبس لفك هنالدب ىتس ل فكلارذ4لاقيو ليقزحاخ هللا به وف (سانلا ىلع لسفو نا

 مهايحاف براي من لاق ةبآ كير أن أدب رتأ هاا ىلاعت هنلا ىحواف مويف رك لعجو مويلع سو ىتوملاءالؤه ىلع 0 امره 4

 ١ ها : 3 : 1 . رراعام هرهم تنم
 ناك عب مهايج اهفوفاواف مها لع مهايسا» ميييح نإ ليك رح هن راع دلع هر ةيناكدعب ىلاعت هلل امهامح !هموقاون اك مهنا لمقو ىلا هت هللا ,هامحاف مهم. < نا لبق زح هب راعد لل قو ىلاعت هللا 7 ١

 كنودبعيموق ىف تن ؟برايلاقو كبف قوم م_هد-جوف مهبلط ىف ج رش كلذ ,باص أ الهنا كلذو مايأ

 هللان ذاب اويحاليقزح لاقف كيلا .متايح تلعج دق ىفاهيلا هنلا واف ىل موقالاديحو ترقبو كنورك ذب و
 ارهد اوشاعو مهموق ىلا اوعجرمتتنأالاهلاالك دمحب وانب ركن احبس او يح أن يحاولاق .منا ليقواوشاءف
 تبتكىتاا مطاجالاونامىتح نفكلا لثماسندداعالاب ون نوبل.المههوجو ىلءتولاةنحسوال وط
 مهرارف ىلعهللا مهتقمةداتقلاقدووملا نه طبل! كلذ ىف عرلا كلت مويلا دجوتلاهناو سابع نبا لاق مط

 لضفو ذاوأ مهربخ صاصتإب

 ايح || ثيحسانلا لع

 ولو اوزوفيفاوريتءيا كئلوأ

 0 ىلا قوءمهكرتلءاش

 5 د ا --. 1 . 32 معاه - 0 رثك أنكلو روثنلا

 000 اا ا ول 0 امس اواو حلف اوبك ممل ةنوقع مجلاماق تول نم كلذ(نو ( الس انلا

 ناكممتو٠نا تاقىلوال ةنواالا توملاامبذ نوقوذبالىلاعتهنلالاق دةراين دلا ف ني:يم ءالؤهتيمأ || 1 0

 ١ ال ترقبو ىلا كلذ تاركم نم ةزجكن ناك هءايحاو مهتومناليقو ةداتقلاقاكطةب وع || ٠0 فاسدنا ىلع لدلاو
 00 3000 010 2 ا حاس دا

 ىأءايننالا تازهيعاصو مه اماعىاوالاةنوملاالاهلوق نوكح ,ةاهياعساةيالفرداونوتاداعلل قراوخ

 دوييلا ىل-جاجتحاةبآلا هذه ىفوتاداعلا قراو> نمالوءايدنالا تازجتم نمتسدا ىتلىلوالا ةئوملاالا ليبحقف لاتقلاب مالا نم
 جاجتةحاهيفو كلذ ةد# نوماعإ مهوم دهاشب ل سما ,هربخ أ ثيح مسو هياعهللا ىلءانيبنا ةمظعةزكمو ى 0 ووو هللا

 ىلاعتوهفايندلا ف م_هايح أ مثمهتامأهنًاهربخ ىف ق داصلاو هو ىلاعتهتلاربخ أ دقذا ضي أثعبلا ىركس:مىلع || ىلع ضرخ (هللال يبس
 مهنا ليقو موبلزن دق ناك نوءاطلا ةفاخم ىأ (توملا رذح )ىلا هتدل وقوع ةمايقلا موب مهم حنأىلءرداق نالمال_عالاد_عب داهجلا
 لمح واوتوم ىلاعت هل اوقدنعاوتام مهنا لمت< )0 ون وم هللا مط لاقف ) تومل!رذح هنماورفف داهجلاب او سعأ ١ ىنغيال توملا نءرارفلا

 لضفونلهللا نا) ىمتومدعب ىنعي( مهايحأ م) نيئساخةدرقاونوك هلوةكوهف ل, و ىمأ كلذ نوكينأ دمج ةمالباطخلا !دهو
 لضفتف هتيصعم ىلءاونام مهنالمهئايحاب .منامأن يذلا كئلوأ ىلع لضغ: ىلاعتهنلا نا ىنعي (سانلا ىلع || مهايحأ نلوأ مالسا| هيلع
 سخي و اين دلا ىف ىا+ل ةفاكى لع لضف 2٠ ىلاءتوهف مومع!|ىلعوه ليقواوب ولين هلا ىلا مهتداعإب مهبلع (عيمسنلانأ اودعاو)

 0 0 ياعلا 5 نمرثك ًاناونعب (نو يكل نتانلا ارثك نكد 0 وب - ع وا نوفلختاهلوقيام عمس

 ليق (هللال ببسىفناولناقو) لجوزعهلوق ف ءركش ةياغاوغلب» لف نونمؤملاامأوالص أ هركشب مهنافرفاكلا امي (مياع) نوقباسلاو

 ىناولتاق مط ليقوهريدقترامضأ هيؤلوقلا | ند ىلعف داهجلاب ه ىمأ مهلا مهاّيحأ اويحأ نينا باطخوه ماهفتسا (نم) هنورمفا

 مهعفن, لق ءالؤه برهاك توما نماوب رهتالءانعمو سو هيلعهللا ىبص دم ةمالباطخوه ليقر هللا لبس | (اذ)ءادتبالاب عفر عضو ىف
 ( مياع)لاتقلا نعل اعتأ اهل !وةءاملىنعي (عيمسةنلا نأ ماعا او) داهجلا ىلءنينمؤملل ضي رح هفف كالذ | لديوئاذات .ن( ىذلا)هريخ

 ناسنالاهيطعيام لكلامساضرقلا (انسحاضرقهنلا ضرق.ىذلا اذنم) لجو زءهلوق» رمضإاع ةلص (هللا را

 بلطانولمعي .ونال باوثلا نههب مهدعوامءاجر ىلءاضرقهل نينمؤملا لمت ىلاعت هللا ىمسف هيلع ىزاجيل 00116

 تاصلا ىنأنبةيمأ لاق سو اص لمع نمتفلسأام ضر لا ليقو باوثلا
 0 ضرقلا نالاضر قهنلأ ليدس

 0 ضارقنالاور أفلا ضرقو ضارقملاهنمو مطقلا ضرقلاو هيلا هعف ديفهلام نم هعطقي ضرفملا نالهب ىمس
 صا ل هنالداهجلا ىف ةقفنلادارملاو بيطلا لاملا نم سفنلا ةبيطب (انسحاضرق))ةلاحال اع مه زي هناوم دنع ميضيالهنأ ىلع كلذب مههبنف

 داهجلا بايس يهتيل ةقدصلا ىل ءثشح لاملا ىلا هيف جاتح وهنبا ليبسيف لاتقل



 ا

 | حانج الف نجرخ ناف) ىلاعتهلوقو و ءامسلا ف : كوكا يامل مع.سانلا نم ءاهفسلا |

 جرحا مفرلو حاكسنا نيزفلا ىنعي (فو رهم نم مرا ا تا .اوأرسشعماي رندا ؛(ميلع
 هجولاو لوحلا ءاضقنا لبق نجرخاذا نهنع ةقفنلا مطق ىف ك<.1 - حانجال هنأ ام_هدح 1نايع ثول و

 هللااهريخامياع ب> او ريغالو>هجوز تدد ىفاهما ة « نال جو رخل ن٠ نهعنم كرت كيلعحا :-اليئاثلا
 هللا سن مث ىنكسالواط ةقفنالو جر 2نأني وىنكسااوةقفنا اطوال 0 ني ىل اع

 هدو دح ىده:وهيهنوه ىمأ ف لاخ نما: ىف ىوق بلاغىأ (زبزعشاو) ١ ارسشءورهشأ ةعب رابكلذ

 (فورءملاب عاتمتاةلطألو) لجوزءهلوقو ماكحالا نم نيبو مئارسشلا نم ع رسش اذ ىنعي (م)

 ةب الاه ذ_هىفو ةسوسمملاري غ كح نايبةبآلا كالت ىف ناوه نعمة داب اان ةعتملاك 3 ذىلاءاهلناد ماعلا

 ىلعاةح هلوقىلا هردق عسوملا ىلع نهوعتموىلاءتهلوق لزنالهنال لبق ةعّلا ىف تاقلاطملا عيج كح نايب !

 عادم تاقلطمالو ىلا عت هللا ل زن اف ل- ءفالدرأ/ ناو ات لن[ نمل-رلاةنينلدقلا

 كرشلا نوقتب نيذلانينم ملا ىنعي (نيق:ما ىلعاقح) ىلاعتلاقو كيلغلا مالب نطةعتم الع فور عملا
 مجاوزأ مزا ومكمزلب ام مكل نيب ىنعب (هنايآ مل نا نيب ,كلذك )ىلاعت هلوقوعي ةعتملا ماكحأ مدقتدقو ١

 5-!نيبأ كل 15 تايآلا هذه ىف ضعب لع كضعبا بح ىذلا قحاو ىاكح 6-1 ف رغاكو نوما
 ىىأ (نولةعتاك- امل) باتكلا اذهىف لسوهيلعهنلا ىلط -ت ىلعاوتازن الانا ماك

 كارتلأ) لج وزعالو :ق ها ادع ,دحالصومكح الص هيفاءو ماكحالاو ضار فل نم «م"لتايباماواقعت

 ثح رذخ نوءاطلااهممقونادرواداط لاةيةب رق هت ١ اك نب رسسفمل ارك 1 لاق (مهرايد نماوجرخ نيذلا |

 نيذلا ع ةملا] ْن وعاطلا عفترااماؤ هب رع ماب قب نمرثك 1كلعوارج رت نينا راس تارا ءا د واهم < هب ءاظ أ

 عقو نئاوا اوه امحا“ قمل اوعنصا ان هكر اراذ ممزسأ نبا ؟ناك ١ هب نيذلالا 2و نيلاساوجرخ

 اولزن ىت> -اوجرلاعاهأ ةماعب رهف لب ق نم نوعاطلا عجر ةاهمفءابوال ضرأ ىلا نجر خا ةيناث نوعاطلا

 ْن داع نمرخكلموىداولالفسأ ن < كا مهاداق' حنلا هيف نوغتسي ىذلا ناكل ا اولزن اماؤ واايد او

 نحر بعد دبخافاقوماوا نام عرس اال ةمشلا ل جرس © نع 622

 امو مث ا ضرابعقواذاوهيملع ءاومدقت الف ضرابهب مة«مساذالاق سو هياعدتلا ىلصهنلا لوسر نا فوع نإ

 ىبب كوام نماكلمنأ كلذوداهملا نماور فام ليقدفرصنامثرمعهللا دمك هنمارارفاهنماوجرُكالف

 ,يكلا اولاقو اوادعاف توما اوهركواو:بج مءاوركسعف .هو د_علاتقىلا اوجر< نأ م_ه سم ليئارسا

 ه-فمارارفاوجر فش ثوملا مويلعنلا لسرافءاب ولا امنم عطقني ىتح جرت الف ءإب واجماهي ان ىتلا ضرالانا
 اوماعي ىت> مهسفن أى ةنآم هراق كدابعةيصعم ىرتدق ىسومهلاو بوةعيب رمهللا لاق كلذ كلما ىأ 7

 لجرتوكم_ماودتتامواوتاف مطةبوقءاوتوم مطهننالاقاوجر خامل كنمرارفلا نوعيطتسإال من

 مه:فد نعاو اوزكف مهيلا سانلا جرذن "مهداسجأ توراواو+فتناى 0

 لاق را هب ؤر نءوهو كابا العابد - اي «نلأ ىأرت أ ىلاعت هلوق كل ذف عاملا ن نوددرياف> اور ذل

 هلوق نم نآرقلاىف ام لكو نالف ع بنص ارم لوقناك» الؤه رك تأ لهلوقيهل بي ككتوه ىناعملا لهأ

 ددعلا ٠ نينار (فولأمهو) ىلاعت هلوذ ُُه ءانهباذ اسر اعلا ىبصىبنلا هل :.اعيلورتمأ

 افلأ نوع ر ال ةوافل أن وثالثو عذب ليقو فال ةرمشع ليقو فالآ 1 ةثالث ليقف م هد عا ةامخاو

 فولأ .هولاقىلاهتهننانال فال 1 ةرسشع ىلعةدايزاوناك مهنا لاق نملوةلاوقالا جدأ اواهف هل 1نوعس لقت

 رف اولاق حص أ لوالار فلا عجن وفل: قم فول م_هوىنعءليقو فال ؟ليلقلا عجوريثكلا عج فولالاو

 كعب ليئارسا ىنءافلخ تااثوهو ىذوب نب لي قزح مه.اعرف مهءاظع تي رعو مهداسجأ تيا فةدم مهيلع

 لوطادعب )نجح رخناف)

 ناءفاهف كياع حا 0

 نب زئأا نم نيسفن أف

 ن*) تااطلل ضر»2:او

 ( مكب زعءهللاو) اعرش

 ) عام تاقلاطأإ و محاهف

 فورحملابإ ةدعلاةفغن ىأ

 ردا ىلعب مت (اةح

 نيب كلذ ؟نيقتا ! ىلد)

 ( نول ةعنككلعاهنانآ كلنا

 ربخ هبال عفرلا م طوم قوه

 ا هندن نا لعل

 يقروكدلاةقلطماريغدارملا

 ملأ) بدلا لبس ىلع ىهو

 رامخ و بادكلا لهأ ند

 مهنأش نمبيجتتو نياوالا

 /نءهبب طاح نازو< و
 اك نالعم-_سومدرب

 نيذلا ىلا ) بي كتلا نعم ف

 نه (مهرايذ نم اجرح
 موف عقو طساو لمة ةب رق

 نبب راهاوج رن نوعاطلا

 ءاعدب مه ايد أ مثهللا ,هتاماف

 ليقو مالسلا هياعلي قزح

 لل ئارمساىبب ند ءوقمده

 داهملا ىلا ميك! مهاعد“

 توملا نمار د_>اوب رهف

 ملمايأ ةسيئامةللا مهتاماف

 لالا ىل_ع بص: |عذوم

 فولالا ىل-عليادهيقفو

 ةرثك مج اهنالةريثكعلا

 اال فا'أمج ىهو



 لاز اذاف (متنمأاذاف)

 (هللااورك ذاف) كفوخ

 3 ) نمالاةال_داولصو

 لثماكا ذىأ ( ماع

 اونوكت ملام) مكماعام
 ندالا ةالص نم( نوماعت

 نم نوذود نيلاو)

 ةيصو اجاوزأ نورذبو

 ىاشبصالاب (مهجاوزال

 صفو ةزجوورم وأو

 نع ةيصو اوصوباف ىأ
 ىأ مفرلاب مهري غجاجزلا

 بهن (ءاتم) :يصو ميملعف

 وأرد دوم اهماله_صولاب

 ىلا)اعا

 ري-غ) اعاتاةفص (لوحلا

 دك ٌومردطم (جارخا

 0 اذهكلوقك

 نه لد . وألوةنام

 0 ق-> ناىنعملاو

 ٠> نهوعتم درب دعت

 نأ.هجاوزأ نءنوفو

 اورضتح نأ ل بةاوصوب

 مه دعب مهجاوزأ عت ناب
 قفش ىأال_ءاك الو_-

 الو هتكحر نم ن-ملع

 نونك اسمنم نجري
 لوأ قاعورششم كلذ ناكو

 ىلاعتهلوقب خسن مث مالسالا

 مكنم نوفو-:. نيذلاو
 هلوق ىلااجاوزأ نورذب و
 اريعوريجشا جنا

 ةوالت هيلع مدقتم خسانلاو

 ىلاعتهلوةك الوزنرخأتمو
 سادلا نمءاهفسلا لو ةءس

 ءامسلا ف كهجو

 ام

 اذاف هعضوم ىف ىلاعت هللا ءاش نا :ميلع م الكسل تا يسوةالصلا مط تقاف مهب تذ ,؟ اذار ىلاعت هلوق ىف ءاس ذا

 ىلالجرالا ىلعةاشمو باودلا ىلءاناكرنولصي مها ىمفاشاا به ذف دحال هكرت نك ملولاتقلا مدعتلا

 آما مرارا نمش ادوخالا نوكيو دوهتسااو وك را ومو ةلبقلار هالو ةلوقلا
 مل-وهياعهشلا لص ىنلانالاهيذقي وةالصلارخؤي لب ىثاملا ىلهيالةف.ذحوب ا لاقو هيا ةجاح الهناف حايصلا

 كاذىف هبءادتقالاانياعبجف سمشلاَتب رغامدعب برغاورصعلاورهظاا ىلصذق دنا موب ةالصاارخأ

 ني مهنإبق دخلا موب ةالصاا ملسرهياعهنلا ىلص ىبنلا ريخأت نع بيج رةنالا هذه هذ ىفاشلا جتحاو

 ةداص د يم م/فوخل !ةالص تاز اماف دعب لزئ اع اوفوحلاةالص <> حلت

 ليس هنبشذوأ أ جاه عبس هد_هقوأودءلا نم براطاكرخ [ببسب لب لاتتاا فال لصا+!فوحلا امأ طق

 هلوقنالو دعللاحىفءامعالاب فول اة دشةال_ص ىلهينأدلف نما الد ىلصول كالطاه سفن ل فاح

 فوخ هتمدارملانأ ىل:لدباناكروأ الاجر فىلاعتهلوق تاق ناف لكلا لواذتي قاطم مه نافىلاسعت

 ملسو» يلع هللا ىلص كك هن نال ىل-ةالصااهللا ضرفلاق سامع نبا نعىورو انههكالذ ذك مل انوك

 فلسلا 0 مه 1 00000 2ه+اىف

 0001 1 لا را اثلالاقو 0 لاح

 نيتعكر ىل در غلا ىف ناكناو تاعكر عب رأ ىل هي نأ «يلءبجورمذلا ف فول ناكناف تاعك
 هيدا ارما نأ ىلع اذ_ه سامءنءاثي نا لاو الان هلاح ىفةدحاو ةهكر ىلءراص:ةالازو والو

 هيلعللا ىل_دىنلاةالص ةفص ىف ةهحصلا ثي ا 8 ا قر 1ع

 (متنمأ اذاف ) ىلاءنهلوقو هم ثيداحالا نيب هنم ديال لد وأتا انهو فولاذ الص ىف هبادكأ 1 - سو

 اونوكت مام كما كك )اتتسواهئاكرأ أب ةمات سلا تاواصااون اواصف ىأ(هللااورك ذاف) 3 + نم ىنعي

 ةيقدكر عملا ندصأ موأيش لعن ملاناياههاعتو هديا دهالولو لءااباني 1 - ىإاعت هلا ماعنا ىلا ةراشا 4ف (نوملعت

 ىعإ (اجامزأنورذبو) را( 1( كرز نبا ز) ندرس فرقا تا دجل اول

 ةيصو مهياعبتك ىنعم ىلع مفرلاب وة .دطواوصو.!ف ىنعم ىلءبصخااب“ىرق ( مهجاوزالةبدو) تاجوز

 امواهتو كواهماءطل ةن_سةقفن عاتملاواعاتم كلذ نطهللا لعج ليةواعادم نهوعتمى أ (لوحلا ىلا اعا2م)

 ميك هللاقي فئاطلا لهأ ن ءلجر ىفةبآلاه ذه تازن نهتودب نم تاجر خ ريغ ىأ ( جارتا ريت هيلا جات

 0 م وهيل عفت ص :لا ىلا كلذ مفرف تافدالوأهلوهنأ ماوماوبأ هعموهماإ دملاىلارحاه ثرحلانءا

 30 نأمهرم 00 0 دو دس

 كلئاهجوز لاي ىف نيتبجاواهانكسواهتقفن ع اولا مامت لبق تببلا نماهجارشاث راولا ىلعم ردع

 ىنكلاوةقفنلااهو اهجوز تيب ىف تدةعاتءاشناؤةري# نوكاهنكساو ئش ثاريملا نءاط سياو ةذسلا

 ةذسةدعاوبلع نأ ى ثلا, ةنسا:جوزلام نم ىنكسلاو ةةفماااط نامه دحأ نب سعأ عوج ىل“ ةبالادذه

 وأعب رلاامل لعق ثا ريملاةب انهعسنف ىن كلا ةقف:اإبةب  صولاامأ نيمكسملا نيذ- هخ ىلءتهللا نامت

 ةبالا تخت فرك تلفناف | امش ور يشأ راب ولاة د ار | نءاضوعن علا

 لوقيس ىلاعت هلوقك لب زنتلا ىفةرخ ًاتمةوالتلا ف :مدقتمةمدقملاةبآلا نوكست دق تلق ةرخ 1 هة٠.دقتلا



 املأ

 اوركبهلوة ىراضلاهجرخأ هز عاطمح دقفرصصعلا ةالص كرت نملاق ٍلسو هياعهللا ىلص ىننا! نافرصعلا ةالصإ

 ىنعمولامالو لهأأالبادرف ىقفدلامووإ_هأ باسو صقت هل »أ رتوهلوق هلا مودل هأرتوامناك-فرمدعلا ةال-د
 برغملاةالصاهنا عبارلا بهذملا د هلامو ول »أ باهذ نمهر ذكر صعل!ةالصت وف نمهرذح نكي ثيدحلا

 نمد زااهئالو ليالاداوسو راهناا ضايد نيب ىفنأتبرغملاةالص نأ ب هذملا اذهة*و ب. وذنب ةدبقدهلاق

 نالىلوالا ىمسترهظلاةالص نالوراهناارتو ىورفسلا فرم قتالوعب 0 نءلقأو حملا فاكنيتءكر

 اهمأ سماخلا ب هذملا + ىطسولا ىه برغملا تناك تاولصاا ىو أر هظا تناك اذاو اهب ناكل ربج ءادتب|

 امنابهذملا اذ_ه ةححو نب رأت! ض.باهركذافاو ئئاهبف فاسلا نم د_-أ نعلقني ملوءاشعلا ةالص

 سداسلا هذا * نيقفانملا ىلعةالص ل قنأ|منالو مصلاو برغا|امهو نارصقنال نينالص نيب ةطسوتم

 مثس ١ تاولصاا ىلع ةظؤاحلاب أ ىلاءت هللا نالا منيعب ال س4 !تاولصاا ىد_> | ىه ىط ولا ةال صا! نا

 نمةد_حاولك ىف لاقيبنأ نكمأ كل ذكن اك اذاوا مارب ركذةبآلا ف سداو ىطسولاة الص اباه ماع فطع

 ةظظفاحما ىل ءمطاضي رحت ديكو لا دب زعاه خام مهد داب عىل -هللاا هجرس ىلع ولا ىهاومنا سينا تاول هلا

 ناضمرره-ثفردقاا ةلياىلاعت هللا ئخ آب دسأا اذ_طو ماعلاو لاككلاةفص ىلع اول ملا ميج ءاد ىلع

 بهذملا اذهو هاك الذ ىلعاوظف احيا هئامسأ مج ةظفالا هبا ىخأ وة. مون ىف ةباجالا ةعاس ىنخأو
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 تونقلا ليقو نيدحصا|ىفهاجرخأ مالكا نعاني هنو توكسا بان صاف نيتتاق هللاو هوقو تلزن ىت> ةالصلا أ
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 تاوا عا !ىلعتفطعوتدرفأامناو طسوأ لطفا .طوق نه ىلذفلا ىنعي ىلعسولا ل_.ةوهل دعأو هريخ |

 الهتاولصلا طسوأ اهمال ىطسولا تيمس ل يقو لضةاباهدارفنال

 ةالصلا ىف مه دعن ن «ةبادعملا ن هءاماعلافلتخادق »8 ىلعسولاةلمل ااه ١فالتحارك ذى فل

 ذاعمو سامع نباور مع نباور ضلوقوهوردفلا ةالص ىهىطسولا5 الصلا نالوالا ب بهاذم ىلع ىل مولا |

 هغلب كلامنا كلذىل ءلدبو ىهئاشااو كالامل 3 _هبو سن نعي رلاو هاو ةمركعوءاط ءورباجو ظ

 هجرخ ا وأ ط وم لا ف كالام هجرخ أر جف! !ةالص ىطسولا ةالصا| نالوةءانك سابع نباو لاط ىنأ نب ىلع نا

 راهناتالصامهوناعمجي رصعااورهافلاف عج الص نيباهنالو اهقياعنر مع نباو سابع نبا نعىذمرتلا

 ةقشمتقوىف ىاناهمالواهريغىلا عمجتالو رصصقنالر حفلا ةالصولياانالصامهو ناعم ءاشعلاو برغملاو

 ةظفاحمب تصل اهنءسانلاةةغو ساعنلاةرثكوءاضالاروتفو غيط! ىف ءونلا ميطو ءامشاادرب بيسب

 ةالصو,ءايقلا لوطو»تونقلاو نيتاق ةللاوموقواهبةعلقةىلاعاهنلانالو عايذال :ضرعم اهنوكلاوياع

 ناكرجفلا ارق نارجفا!نآرقو هلوق فرك دلاباه مخ ىلاعت هللا نالو مايقلالوطب ة.صو هر حفلا

 : وبدول يالا ةظفحناوب دف ةبومكمىهفراهناةك-:المو لوألا ةك- المهدهشت ىنعي ادوهشم

 ديعس ىباوديز نب ةماسأو تباث نب دب زلوقوهو رهاظلا ةالص اهنا ىتادلا به ذملا هاهم ضف دب م ىلع كلذ ل دف

 نءىورا.كلذىلءلدإ وةفينح ىأن نءةباوروهودادش نب هللادي.ءلاقهب و ةثئاع نءةباورو ىردخلا

 اقياعتامهنعىذمرتااود, ز نءأطوملا ف كالامهج خر هظلاذ ةالص ىطسولا5 الصلاالاق هثئاعوتب اثنيديز

 ةالص ى هب نك ملوةرجاهإب رهظلا ىلصإ ملسوه: .! هللا ىلصةننا لور ناكل ةديز نءدوادوبأهجرخأو

 نالاقر ىلعسولا .ةالصااو تاواصلا ىل اوظف اح تازنفاهنم ل سود. اعلا ىلص هللالوسر بات أى ءدشأ

 ىنعي نبدربلا نيب أن اهمالور حلاة دش فوراهنلا طسو ىنانرهظ'اةالصنالو نيتالداه دعب ونيت الصا يلق

 ىتأو بوب أى أو دوءسمنباو ىلع لوقوهورصعاةالصاهن|ثااثلابهذملا « رصعا|ةالصورجفلاةالد
 ىرصبلا نحلاو ىناماسلا:ديبع ىل ل وقوهو :ثئاعو ىر دخلا ديع.سىبأو سابع نباور مع نءاوةرب ره

 لاقورذنإانباودوادو دجأو ةفي:-وب ل اقدبو لئاق.و ىاكلاو ك.كضااوةداتقو ىىخنلا ميهارباو
 ثيداحالا ةحصا ىفاشلا ب هذماذهانب اتأ نمىدرواملالاقو .هدعب نذ ةباح هاارثك ألوقوه ىذمرتلا
 ىلعل ديو ثردأا عابتاهبهذمو رصعلا ىف ةديدعملا ث.داحالا غابت لهنال حسم داااهنا ىل :صناماو لاق هيف
 هللا الم قدنحلا موب ةباور فو بازحالا موب لاق لو هيل عهتلا ىلص ىذ :' نا ىلع نعىورام بهذا | ذه هم

 ىطسولاةالصلا نعابواغ> ةياور فو سمشلا تباغىت- ىط ولا ةالدلا نءانولغشاك ارانمهتودب ومهم واق

 نبانع ١) را 1 اا ردك لا هوادة رت ف دازووو كت ذورصملا ةاللم

 ترفصاوأ سمشلات رجا ىت -رصعل اذ الص الص ن ءمل وهيل عهتلا ىل ههللا لوسرنو 5 رثملا سح لاق دوعسم

 اراثمهروقو .يفاوجأةللا رمل الص ىلطسولا ةالصا | نءانولغش سو كاما الو سر لاقف

 ا كرر سفا رد شالو تر نا بدن نت ةرمس نع اران مهروبقو مهفاوجأ للا ثحرأ

 سنوبى أ نع( -) حج ن حام نمدحاو لكفلاقودلثم دوعسم نبان ءهلو ىذمرتل هجرت صعلاةالص

 000 اف ةبالاو ذه تغاب اذا ت تااقو افحدءاط بتك نأ ةشئاعىنتصألاق <_-ثلاعىإوم

 ىطسولاةالصلاو تاواصلا ىلةاوظفاح ىلع تامافاهتت ذآ اهتفلباساف لاق ىلعسولاةالصااو تاولصلا

 ع در ويدلك وا تهفالو سر نماهتعمس ةثئاعتااق نيتاقلناوموقو رصعلا

 قلص نيب ىتأ:اهمالو ىلو  اهاعةظفاحل امال ناكف مهشياعع سانلا لاقل قو ان هعلاةالصنالو

 ةظفاحلابىمالاو ديك أتلادب زع تمخ د قوءاشعلاو برغملاام-هو ليا قالصو رهظااورجفلا!مهوراون

 ظيلختلاو



 ثقوالا تاقوالا عيجج ىف مكضرفامفصن مكيلعف ليقهنأك ءانثتسالا ىلع بصنلا عضوم فر عفلا عمناوثاقلطملا ذي ري (ن روفعب نأأالا
 لعفلامال ىتاثلا ىفواولا اومفرلا /-عنونلاو مهريمض والا فاول نا نوةءيءاسنلاو ن ,وةعيلاجرلا نيب قرفلاورهملا نم مكسنع نهوفع

 ىلعهرسفاذ.ك جوزلاوه ( حاكنلاةدفعهديب ىذلا) هل< ىلع فطع ( وفعب وأ ) لماعلل هظغا ىفرثأال ىنبهلعفلاو نهربمض نوالاو

 هدامب قالطلا نال اذه مهنعهللا ) )/١١/8 ىذردب د+لا ىلع ىفاشلاو ةفين> ىلأ اودها#و ب رشو رييج نب ديعس لوقوهو < :عهللا ىضإو

 هلق قالطاادجودتف ناك امهبأو عاجلا نءةبانكل_عجوأ ديلاب سما يف ةقيق-اما سيسملان ال ىمسأ

 وح عئام كانه سلواوم ول نآةحيدصلاة هللا ىنعمورهملاررقتةحيحتدا|ةولمخاةفيدح وب ألاقو

 ضرفلامودوسافنلاو ض.حاو< ىعرششلاوكاث امهعمنو < وأ نرقااو ق'رلاو< ىسإ اف ىعرشالو

 ىرك ذهنلاعم_سأ/ عرش لاق ىفاشاا بهذة ةبآلاوالفنوأاضرف ناكء اوس مارحالاو ضرغلةالصو
 رهملا دناهلف اهسعمواهمالخ اذا سامع نبا لاقو قادصلا فدا هاف اهسع مهنأمع .زناارت_سالوابابهءاتنك

 وهج وزل' ناكناةدع'ااوباعوالماك رهملااهلف سيسملالبقو ةيمستلا دعب نيجوزلا دحأتامول د عرفا
 قادصاانماهميمن ةأرملا كرتتنأالا ىنعملاو تاقلطملاءاسنلا ىنعي )ن وفعبنأالا) ىلاعت هلوقو و تيل

 فهد نالوقهيف (حاكنا ةدقعمديب ىذلاوةءي وأ) جوزلاىلا ق دملا عيجدوعيف جوزاله.متف

 ىدسلاو ىرهزلاو ىى*ةلاوىنع_ثااو سواطوةمةاعو نس اوهنع ةباورىف سابع نب!لوةوهوىلوااهنا

 ربجو ىرخال ةباو لا ف سابع نباو ىلعلوق وهو جوزل هناىفاثلالوقلاو ثالامو مدقا ىف ىفاشلا لاقهب و
 وظرقلا هكن بدو كاحضلاو لداةموةداتقو عيب رلاو هاج وريبج نباو بيسملا نب دع _سو مماطم نبا

 ةبالاىنعم ن وك لوالالوةلاىب_هف ءاهقفاا روهجو د_جأو ديدجلا ىف ىفاشااو ةفين- ىبلوقوهو

 ةأرل' تناك اذااهياو وفعي وأ جوزالاهبيدن نع وغ علا لهأ نه ةغلابابش تناك اذاةأرملاوةعتناالا

 طورمشب كولاو ةعزوجيا.ءاو جوزالاهبيصن كرقيفاهياووف ءزوجيف فرصتلاةزئاجرب وأ ريغ دار كحب
 ىاثلا لوقا | ىلعو ةريغصااجوزيال امصري_غنالادجوأإبأ ىلولا نوي وةريغصا ركب نوكست نا ىهو
 وفعي وأ بالا ىنعم نوكسيف ىد>اولاو ىربطا!لوقلا اذه ححدو جوزلاوهحاكنلاةد_ةعمديب ىذلانا

 ةأراونعرك ذامل ىلاعتهنلانالالماك قادلا ةأرملا ىطعيف ج وزلا ىنعيحاكسنلاةد-ةع هديب ىذلا

 !طتالووفعتن'ةأرملل نسخ. ةهنع طقاسلافصنلا نعجوزلا وف درك ذاط بجاولا فصنلا نع
 اهةلط مث عاج وزن معطم نا ري_مجناىوروالماك رهاااط قو.ف وف_هينالجرالو قادصلا نم ئشد

 نءبوهنأ اهماولسيلفةأرملا ق-رها!نالووم .ءابو-أ انألاقو قادملا اطرك ًافاوملوخدلا لبق
 ءيجءاسنلاولاجراباطخاذه (ىوقتلل برقأ اوفعتناو) اطلامهنالرهملا كلذ كحفأي_ثاطام
 ضعب نء مكعب وفعو ىنمملاواهنعع رف ثينأتلاو لل_دالاىهتروك ذلانال رك ذتلا بنا لاغامناوأ

 كرف ج وزلا نءياو ىنعملاو جوزا باطخوهل قو ىوقتلالوه>ىلا برأ ءاسفااو لاجرل اهعأ

 لضفتيلىنعي (مكهي لضفلا اوفنالو) ىوقتا برق أوهف قالطلا ليقاويلارهملا نم قاس ىلا هقح
 ىلءاعيجام_هح قادصلا نماهمبهن ةأرملا كرتتوأ الماك ق اد_دلا ل-جرلا ىطعيف ضع ىلع مدع

 ىق> نم« يلع هلبجو امع ضعباكضعب وفع نم ىنعي( نوامعت اميدثنانا) قالخالا مراكمو ناسحالا
 (تاولصلا ىلع)' اويظاوواوموادىأ (اوظذاح) لجو زءاوق و كلذ نم ئثهيلع ىنءالدأ( ريصب)

 اهطورمث عيمجبت اب وتكسملا سجل تاوا_ىلا ىلعةظفاهلابهدامعلجوز ءهثلا سعأ تاب وتكملا سلا ىتعت
 8 لك ل ورسول فها (ىطسولاةواصاا اوإ) اهمةصتخماهتاقوأ ىف اهلعفوا متاكرأ ماه اواهدو دحو

 هديبدت_ءلاءاقب ناكف

 اعدم تح اولا نا ىلا

 ىه طقس نأالا فحمالاوت

 لكلاوه ىطعي وأ لكلا
 كالامدتعو الخف

 وه مدقلا ىف ىفاشلاو

 عربتلا كلعالوهاناق ىلول

 زوج فيك ف ةريغملا ق<
 (اوفعتناو) هيلعدل-ح

 مى 2 برق )هرب دبه

 جاوز الل باطخلاو

 ليبس ىلع ٍتاجوزاو
 جاجزل هرك ذ بيلغدتلا
 لكءاطعإج وزلاوةعىأ

 ارجاع ريخرهلا

 جادزاللو أ طريخ هلك طاقسإ

 ) لاضفلا ىذا (

 ىأ (مس) ارسم
 52 نمت نال وسال
 اهلا نا) ضعي ىل-ع

 مكي زاجيف ( ريص نوامعت
 اوظفاح) مكاضفت ىلع
 اودواد(تاواصاا ىلع
 اهناكراو اهتقاوعابلع

 ةوا_دلاو ) اهطئارسشو

 تاولصلا نيب (ىطسولا

 اكو طضرالا ل كفرا
 لع تفطعءو تدرك

 لخفلاباهدارفنال تاواصلا
 ىل دنعرصملا ةالص ىهو
 هيبيلعو تأ هوحر ةفينح

 اهنع لش ىتل ةالصاااهنا مالسل هيلع لاقوا رانمهتو ب ةللا الم رصعل اةالصىطسولا ةالصاا نءانولةثبازحالامون مالسا'هيلع هلوقلروهجلا
 نماهتقو ىفاملاواضفوراهنا| تالصولدللا ىفالص نيباهئالو رصدعلاة الص ىطسولاة الصااو ةصفح فدعدم فو بااب تراوب ىت- ناهاس

 اهنال ب رغما ةالصوأ ليللا قالصوراهنلا ئالص نيب اهنالر حفلا ةالصو أ راهتلاطسو ىفاهنالرهظلاةالص ليقومهثياعءو مهتاراجعتب ساتلا لاغتشا



 ءاسنلا مثقاط ناريد_ةئلاو كاع حانجالهباوج ىلع لديو طرسش (ءاس الامتقاطنا) رهمباحا نم مكتياعةعبنال ( متاع حانجالا)
 نين؟ا نيب مقاو زعفلا نالمؤو هتِد>ىلعو ة هرج و هوسات نهوس:لناىأةيطرعثامو نه وع ءاحن ملم )ن هو-ءملام) ميا ب اندالف

 ١ فلة ايلا د هةدضل رفلاض رؤوا اوذرف:ىت-وأ ةضإ رف نطاوضرفن ١) 7/8( ناالا (ةضب رف نطاوطرغنوأ)

 5-52555_-5595--تىح 2 مسج تأ نطولا رع هعمل
 نطاوضرغ' مو نهوع موىا (ةضي رف نطاوطرفتوأ نهوسعملامءاسنلا مقلط نإ 37 حانجال) أ

 اط تيل 2مل
 ةفينح ىبب نمةأيىماج وزير اصنالا نملجر ىف تازن كاع هومجوت ملراقا دص نطاو يعملو ىنعيةذإ رو ا

 سيلفر ءاط مم ناو رهم
 ب4 لب للا رهمفصناط

 حانجلا نا ىلع ليلدلاو ةعتملا

 فمدصمأو لا ن-هوهتقلط

 اهعّتمأ مل_سو هيلع هللا ىل ههننا لو رهللاةف ةبالاه ذه تازئفاهسمع نأ لة نم اهقاط مئاقا دصاط مهسارلو |

 0021 لبق عادل ادع عطوب ىتح -سيسملا داعب حانج هنأ سما قلط نم ىل :لهتاق ناف كتوسناةب وأو

 هللا ىلا لال |ضغب ناشي دحلا ىف ءاجاموةلدولا ع طق بيس هيف تلق هنعحانجلاو ج رخا ىفأ هجواف

 لبق نهةلطت ىف ك<.اعج رحالهانع«ليقو 1 و حمرأفا ارفلا ناكاذاهنع 01 :ةقالطلا

 (نهوعتسم) لوخدلال.ةنهقالط ىف ::سالهنالار هاطوأة أر تناك اضئاح مش تقو ىأ ىف سدسملا

 نوك ىذلا ىنغلا ىأ (عسوملا ىلع) دازلا نمهب غل. ةيام عاملا ةعتملاوهب نعتممي اممكسلام ن» .نهوطعاىأ || امفصنفةهلوقف مذرفام

 (هردق) هرقف نم قب ذىنوه ىذلاريتفلا ئ 0 و) هتقاطوهناكمار د ىأ (هردق )هان 2غ نم ةعس ىف حاندحال تايثا مضرف

 (/1ة>) فيحالو ل ظريذ نم ىنعيفورءملاباعيت نهوعتم ىندي (فورءا!اعاتم) .ةةاطوهناكمار-ةىأ || (ندوءتمو) ةسم ىفملا
 مهن ال ا ذلاب ني:لاصخام او عملا تاقلطالا ىلا ىنعي (نينسحلا ىلع )ام زالابجاواة> منعا كلذ ىأ فوذحم لوف ىلءف وطعم

 وهن سحلارهقي رطوهن أشاذهف نينحلا نمنو؟نأدارأن م هانعمليقونايبلا اذهب نوءفتن نيذلا || نهوقلطف هريد

 ارهءاط ضرفي لوةأ ماج وزئاذا :«لوالاعرفااإل عورفهيفو ه(ةبآلا كح نايب فلص:إلم نمؤملا || عرد ةعتملاو نهوعتمو

 ةيحت_سمةعتا |كلاملاقو دجأوةفي:-وبآو ىفاشلالاقهب و ةعتملاه.ءاط ب< سيلا لبق اهةلط مث || (عسوأ | ىلع) راو ةفحامو
 عرفلا) هيلعاط ةءتمالو ضورفا اره فصن هيلعاط بجوار جءاط ضرف دقو لوخدلا لبق اهقلطول و (هرد-ق) ةعسهلىلا

 ةفينحوب ألاقهب والماكرهمللا قة -تاهعالاط ةعتمال عدقل' ىفلاق نالوقاويفاهملوخدملا-ةلطملا (ىناثلا هردقهقيطي ىذلاهرادقم

 ةباورلاو»و فورعلاب عاتمتاقلط مالو ىلاعت هلو ةعتلاا طديدملا فلاقودج ا نعن؛تءاورلا ىدحاوهو ركفايغفوك امومف

 0000 لا اسرق ىلا م طز ارم نإ لاقدجأ نءىرخالا || (رتقااىلءو)ناتغامصو

 مدان عنولا لاهال_عألاق هنالى فاش 1 0 نم 10 ء«:ةموأةباقو كلذ نوداهلقأو هذ _طالاان دنع ةمتملاسب 2

 اهمجو هنأ يما قاطفوعنب نجرلادمعناىورو امعرد نونالث نسحو نميهلاماهلق أو بوت اهطسوأو || تاقلطلا راسل حشو
 تااقف مهرد فال اةرسثعب هم> وز ىلع نإ نسحلا عتماوءادوسةب راجاهعتم ىنعي نهوعتا ديك ٍّ (اعاتم)

 زواحالاهلثمرهم هضدنردق ناجوزلا فادخا اذااهغلم مةفينحوبألاقو د قراقم بيم> نمل يلق عادم 3 (فورعللاب) اعيمىأ

 م احلاريدقتب ردق::ىرخالا ةباورلا ىف لاقوةالصلاهيف ىزاع ردقت هنعنيتءاورلاىدحا ىف دج لاو ف ن-<ىذلا 2 !ان

 ىتااةةفالاك اهتالداهتجالاىلا ضّوفم هناورسعلاو رسسبلا ىف ج وزلا لاح رب_ةعتةعتملا نا ىلع لدتةبآلاو ا
 5 نمو دي عبا ارلاع رفلا كلذ ىفرسءملا لاح فااخم رسوملا لاح نا نيب وتاجو زا لاه قا اهبجوا ا[

 نافاقادصاط ض رف. نابهتملاط اطو حاك ذلا ريم ري_ غىلع اهاضرب ةغلابق أرماجوزنن ن ًاةنالا ىلع زا كلاود نع 0 هيلاطم 2 ص رجه اًضر ةغلانو هنا 3 ِء

 لجوزءهلوق ُُه ةعاللااهلف لو دلاو ضرفلال مق اهقلط ناواهاثم 01 .اعاهلف ضرفلا ل_قاهم لخد 3 ل (نينسحلا

 لوخدلال بةور ,يل|ةممست دعب هقلطملا ف اذهو نهوعماكن ىن عل ( نهوسمنت نأل بق ن# ْن هومةةاطناو) نوذ< نبذلا ا

 فصنق) ارهم نط مي 1(ةضإ را مرد 0 يروا 01 0 فسني طش 7 ملا تانلطللا لا

 ير معا هنا ياسو كح ل ىفاشلا  هذمو ىمسملارهملا دن نهلف ىا (مضر ,ةام نين حم لعفلا لبق هايس

 ىعبملا 6 هذاهيلع سيلا عربتااوه ناسدالا اذه سلو هما سولف ال تق لق ند مال- تلاه. اع هلوةك

 لد وأتب لعفلا عمنأ (نهوسع نأ لبق ند نهومتقاط ناو) لاقف سملا ل, ةقالطااىفارهماط ىمسىتلا كح ني مث ةيجاوةمملا

 مضرفام فصنف) ارهم(ةضي رف نط) لاا عضوم ىف( مترف دقو) نعابا سم لبق نمىأر لا عضومفردصلا



 هلأ مهوملا مالكلا نم كلذوحنو جوزت أنا ىضرغ نموةهاصوأةلي كنااط لوقت نأ ضي رعتلاو حاكسنئسالا ةبطحلا (ءاسنلا ةبطخ نم
 ضي رعتلاو ةبانكلا نإ قرفااو كجوزٌنادب رآىالوةد الف حاكنلابح رعهيالو هيف تبغ ناهياعاهسفن سحت ىتحاه-اك:دب رب

 جاتحلل جاتحنالوقياكهرك ذن/ ئثىلع (١ا/ا/) هبلدنايشرك ذنن'ضيرعتلاوهلع وضوملا ظفاربغب ئئلارك كن ناةءانكلانا

 تناك هراعشا نكساوهدودقمربغ ىلعةلالدال لص وهدومق .ىلعةلالدال جلصيامهءالاك نمضي ناهانعمو

 ضي رعتلا ل يةوهن عر صتريغ نم»دوصقم عماسلا مهفيامب ئذلاىلاةراشالاوهليقو حجرأو متأدودقللا

 باطرم كلاب ةبطخلاو نهتد_عىف تادتعملاىنعي (ءاسنلاةبطخ نم) نطاب ورهاظ هلام مالكا نم

 هب تضر عابفةيآلا ىنعمو رخو لوأهلموظنم مالك مضلابةباط+خاوءاسنلا رك ذو» ل يقوهسالاو حاكسنلا

 ناو ةلاصا كن او ةإيجل كنالوةإ نأوهو حابمةدعلا ىف ةيطخلاب ضي رعتااو نه د_دعءاسنلارك ذ نم

 ريغ نممهوملامالكلا نم كلذوحن 'وةملاصة أ سصماىل سب نا هللا دعو بغا ارل كيف ىفاو جب وزتلا ىضرغ:

 نعىو رامليوأتاا اذهةحص ىلعلدب وكلذو<و كجوزتأوأ كحكن أن أدب رأى 'لوة.نإب عرصت
 ىتجاح ناءاسفا|ن اوي. وزنلا دي رأىف'لوةينأوهءاسنلاةباتخ نمد متذرعامف ىل هنهلوؤ ف سامعنبا

 وب أ ,ملعل_خ دف تعأن ةلظح تنب ةنيكس نآىو روىراخبلاه-برخأ:للاصةأ سماك رمستنا تددولو

 ىلع ىدج ىو سو «لل - هللا لص هللا لو سر نم ىتب ارق تماع-ةلاقفاهمدع ىرقايلا ىلءنبد# رفعج

 ىتارقب كتربخ اننا لاقف كذعذخ ور تن أوةدعلا ىف ىنبطخت أ كالهللارفغةئيكس تااقف مالسالا فىئدقو

 ىب  اهجوز ة دع ىف ىهو ة ءاس مأ ىلع مو ِيلعهللا ص ةنلالوسر لد دق لو هيلعةنلا ىلصةّننا لوسر ن»

 ن* ل سو هيا هللا ىلصهدب فري هل ارث ىت-هدب ىلع لماحتموهو لجوز عهللا نمهنتزتما-طرك فو ةماس

 ليقو نهحاكسأ ن٠ ىنعي (مكف ف )مت رمضأ ىنعي( ملاك أ ادأ) ةبطخ كلت تناك افاهماع هلماحة دش

 ةدع قَد مال ضي رعتلا وكي د جرحالهنادودةملاو ئشب ماك تءالوءاش نا ىدهمو لب ولخ دين اوه

 ةوهشنالككب واقب ىنعي (نينورك نس مكن أهلا ملع) اويفةدغرلا نمدسفن فلجرلارمضيامفالو ةافولا
 نهردعاوتال نكدلو)ج رح اهنع طقسأ قاشل ا ئيذل كرطاخلا|ذه ناك اماف د> | هنمواخال ىنلاو سفنلا

 حاكلاب ضرع أملا ىلع لخ دب لجرلا ناك انزلاو»ليةف+_:عىهناارمسلا اذه ىنعمىفاوفلتخا (ارسس

 لجرل الوقوه ىل يةو كالذ نءاوهنف كحاكدن ترهظأ كنت دع تيؤواذاف ىمعداطلوقي و انزلاهدا سمو

 وهل ةوهريغ جو زختالن أ قائيملاو دهعلااهيلعذ_خأ,ناوهليقو كك انىاف كفن ىنبتوفتال ةأرملل
 نط مسفغنأ اوفسنال ىلكلالاقسابع نبا نعةباوروهو عابجلارسلا ىنفاشلا لاقوة د_ءااىف اهبطخم نا

 سيقلا ؛ئرىم١لوق عاجلا نعةبانكرمسلا ظفان أى لعل دب و عاجلا ةرثكب
 ىلا ة مرسلا نسال ناو تربك « ىتناموقلا :_ابس تمعزالأ

 ظفا نعي ىنكسف مب ركىح يىلاعتهللاو رميا هنالرمسلاب عاسجلا نءةيانكتلا عقوام اوةأ سما مسا ةسابسب
 ليقو رسسلابفوصوملائثااب نهودعاوتالوأةب رسةدعاوم نهود ءاوتالةبآلاىنعمو ع رصلا عاجلا
 ةيطخلاب ع رمصتأا نءاهرشا ىف عنموةبطخلاب ضي رعتلاىفةبآلا وأ فن ذأ ىلاعتهنلا ناةبآلا ىنعم ف
 بغاردناةأرملا ىلو ءالعاوهليقوةباطخلاب ضي رعتلا نءرك ذاموه ىنعي (اذ درءءالوقاواوقننأالا)

 ىف حاكسنلاة دقعىلءمزعلا اوققحنالىأ (هلج أ باتكسلا غلب ىت> حاكنلاةدقعاومزءتالو)اهحاك-: ىف

 ىأ (هورذحاف كفن ا ىفام مع هللانأاوهاعاو) هبتضرف ممالباتك هللااه|مسامغاو ىذقن:ىت>ةدعلا

 ( لبا - (نزان) - 1؟)

 رظنألو كيل لسال كتتئج هيلا

 كلذاو م ركل' كهجوىلا

 ايضاقت

 ىلا مالكلا ةلاما هناك

 ضرغلا ىللءلدبي ضرغ

 ىأ( كف ق متنك و١

 مواقف 53 رمضأو مرتس

 نيح رصمألو نيضرعمال

 ( نهنوركذتس مكناةنلا لع)
 ن-ع نوكف::الوةلاحال

 نمؤ مك ةبغزب قطنل

 نكحاو) نهورئذاف

 فاواوقتالىًرسسيا.مهنال
 اذه ىلءرداقىنلاةدعلا

 الوف اولوقت نأالا) لمعلا

 اوطرعتناوهو (افدرعم
 الب قاءتمالاواوحر صتالو

 ىأ ن-هو د عاوت

 ةد_عا 4 نءودعاوتال

 ةفورعم ةداومالا طق

 اومزءتالو) ةركنمريغ
 مزع نم (حاكلاةدقع

 نكاذو هاع مزءو مالا

 مزعلا نال حاكذلا ةدقع

 ىهناذاف ه.دقتي لعفلا ىلع

 ىهنأ لعفلا نعناك هذع

 دقعاوهز_هتالوهانعمو

 ةدعلا تيمسواهن دع ىغةنن ىتح (هلجأ باتكتلا غابي ىتحإ) حاكسنا|ةدقعىلءاو هزعنالو ىأمايصلا تيدر نم ىورولِدللا نم مايصلا مزعي

 زوم الام ىلع مزعلا نم (مكسفن أ ىام ملعب هللانأ اوماعاو) هتباغىأولج أ اهياع بوكا صب رثلا غلم ىت> ىنعي باكعلاب تضرفاهمالابادك

 اهعباجالو ارهماحط ىمس نكس مو هنأ يما قلط نمي ةلزنوةب "  ؟لجاعيال( ملح روفغمتلانأإوماعاو) هيلعاومزعتالو ( هورذحاف)



 امك
 اذكوة أر ملاهجو ىلعةرمغااوه فلغتلاو كسار هب نيخطا: ىأ كسر هب نيفلغ: هلوقاه دقوأ !ذار انا !بش
 رجالاك ةنيزال غوب_هللاو ىلاورب رحلاو جابيدلا سباطزوجيالو هنمترثنك اف ئشب هتخطااذااهسأر
 بايثلا نمضايبلا سياتنأا طهزو وقرزالاودوسالاكة ني زلاريغا غببصام سبلاظزو< ورف_هالاو

 مبسوهياعهللا ىلهىننلا جوز ةميمح مأ ىلع تاخد تلاق ةماسىبأت نب بني زنع (ق) ربولاو فوصلاو

 ةبراجهب تنه دف هربغوأ قواخ ةرف_ص هيف بيطب ةدبح مأ تعدف برح نب نارغسوب ا هوب اون نيح

 لوي إ_سوهياعةننا ىل_طهللالوس .رتءمس ىنأر يغةجاح نم بيطلاب ىلامةلئلا وتلاقمئاهيضراعب تسء مث

 رهأةعبرأ ج وز ىلعالا ثالثقوف تنم ىلع د نأرخآلا مويلاو هنلإب نم ونة سعال لحالرب_#فلا ىلع

 هللاوتلاق مثدنم تسف بيطب تعدفاهوخ فوت نإح شدج تنب بني ز ىلعتلخ د مثيذب زتلاقارمشعو

 هللإب ن هونت ةأ مال لحالربنملا ىلع لوقي ل_سوهيللءهللا ىب_ص هللا لو هر تعمس ىنأ ريغ ةجاح نم بيطلام
 ىنلانأ ةكثئاعزع (م) ارشعورهشأةعب رأجوز ىلءالا ثالث قوف تيمىلعدحننأر آلا مويلاو
 اهجوز ىلعالا ثالث قوف ثيم ىلءدحت نأزخآلامو ويلاوةللاب نءؤنةأماللحياللاق متسويلعمشلا للص

 جوز ىلعالا ثالث قوف تيم ىبعدحن نى هننانك تلاق# طعمأ نع (ق) امو روش هل

 رهطلا دنعانل صخردقو بصءبوثال!اغوبصماب ون سبلنالو بيطتت الو لصكد الدارسشعورهشأةعب رأ
 داصلاو نيعلإب صعلا بصءبونالا ا طوقرافطأ تسك نمةذبن ىفاهتضيح نمانادحاتاسنغا اذا

 اذاف( نهلجأ نغلباذاف)

 الف) نهتدع تفقنا

 ةمئالا اهبأ (مكيلعحانج

 ىف ناعف ايف) ماكاو
 ضرعتلا نم (نهسفنأ

 ةغلتسكلاوريسبلا ئثلاةذبنلا تسكن مةدبناطوقجسنلا لبقهلزغغبص ىذلادوربلا نم نيتلمهملا || (فورعملاإ) باطخلل
 اهنع ولا سيلتال )سوهيلعنلا ىلصهتلالوسر لاق تلاقةماس من عهب رخبتيفورعم ئشودو طسقلا ىف || هركشيال ىذلا هدجولإب
 دوادوب أه جرخأ بيطنالو لحتكنالو بضتختالو ىلحلاالوةق_ثمملا الو بايثلا نمرف_دعملاهجوز || نولمعتاميهللاو) عرشلا
 تك-تشاهللا دبع تنب ةيفص نأ عفان نعةرغملا ىهو شمل ةغوبسملاىه ةقشمملا بارك اةقشمملاالواطوق || الد) نطاوبلابملاع( ريبخ
 ًاطوملاف كلامهجرزخأ ناضمر اهانيعتداح ىت>لحتكت لفر-ه نبااهجوز ىلءداح ى هواهتيع متكرعامف يلع حاج

 اهجوزتافوب لعترلام مه_ضعب لاقفةافولب )لاو أةافولااهبهس ةدملاهذ- هاو لتخا يناثلا ةلثلإل هب
 الا لحال كلذو نو سفنإب نصب رثي لاق ىلا عتهشلا ناب كلذ ىلءاوحت-اوةدعلا ىف مايالا ءاضقنابدتعنال

 انرتكا [ىأ دل[ ت ضقت واف تولاوه تالا روهجلا لاق ميسعلا عمالا كلذ ل حتالو صب رثلا ىلا دصقتإ
 ىفىنكياط عال ىتلاةريغصلا نأ كلذ ىلءلد, و ىغقتن اهب دعت نأ بج و جوزلا تومربخاهغاب مئاهضعب وأ

 نماهدعبلةخسان ةبآلاه هنا ىلععاماعلاعجأ دةعبارلاةللاإب ةدملاذهاهتدعءاشقتا
 ناهعضومفف دعب هيلع مالكلا, امرك ذنسو ةوداسلا ف دمك قسم .الاهذه تناكن او لوح ابدا دتعالا

 (ميلعحانجالف) نهدع تذقناىأ (نيلجأنغلباذاف) ىلاعت لوقو هم ملعأ لاو ىلاعت هنلاءاش

 بيطنلاو نزلا نم ىنعي (فورعملاب نهسفن أى نلعفامف) دقعلا نولوتي نذلا مهممالءاياوالا باطخ

 ةصاخ حاكنلا كلذ ىنعامتليقو تا طز نم حاكن ودق ةدتعم تناك ىذا نكسلان هةإةنلاو

 ىوريغب حاكنلاز ها لع ياناس يسم لالح لاح ائدلاوه فورفلبهلوق تعم ليقو

 0 ا هلوق ن أى فاشلا باغ ب اج أو ةرسمابملا ىلع لو ل_عافلا ىلا لفل! ةفاضا نال ةيآلاه نهم

 وهامنا نهسفن أ ىف نلعفامفهلوق نءبيجًاوابطاخن ناك ل ىلو ريغب دقعلا حصواوءايلوالا باطخ مكيلع
 ىنحسال ىلا هن هن ا ىنعي ( ريبخ نولمعتامبهللاو) اهسفن جوزاهناالةدءلاءاضقن | دعب بيطتلاو نب زعلا

 امنا نيقول ا ةفص ىريبمخلاو كشربغ .هتةيقحو ئشلاهنكبملاءلاوهىلاهتهللا ةفص فريبخلاو ةيفاخهيلع

 | هلوق © هلك كلذ نعهزنم ىلاهتةئلاوركسقلاو داهنجالاب هي! ل وتر ىذ/اوهو )هلا نم عون ىف لمعي
 حيرصتاا دط ضب رعتااوهب م ريش أو محول ىأ ( هن متذرعامف ؟<يلع) جرحالىأ (حانجالو) لجوزع

 هانعمو



 و١

 لوة'اب نيفطانهودجولا ىرشدتسمةرجال' مل_: دنع اووكنأوأ ل جالو ناس> الاب ىأ (فورعلا)

 2 (هللااوةتاو) نهريذاعم مطقب نهط» رفن نم نمي ىت- نكم أك عضارملا سفنال نيميط«ليجلا

 نولم_هئامب هللانأ اوماعاو) م دالوال ؟-ياعبجرأ ايفو قوقحلا نم كاع ضرفامفهللا اوُفاَخَر
 لجوزءهلوق هو اهماعي واهاري ىلاعتهنافاهتن العواه رس ملا مج أ عيج نم ةيفاخ هيلع ال ىنعي( ربدب |

 الماك هر مع ىفوةسادقف تام نفايفاوئثلا ذأ وتلا صأو ( (مكنم)نوت ونوعىنعي (نوفوت.نبدلاو)
 نالءاسنلا انه ج اوزالايدا ارملاو (اجاوزأ) نوك دي مكأ(نورذي د) ذخأو ضبق ىنعي نالف فوت لاقي و ٍ

 ىنعي (اريشءورهشأ ةعب رأنهسفنإب) نورطنذب ىأ( نصب رتبة ًارملاولجرلا ىلع جوزلا مسا قلاطنت برعلا |

 ىلايللا اوماغ مايالاوىلايللا نمددعاا قف تميم اذاي ردلا نال تيناتلا ظفلبا مدع لاق فات كلا هند ردق |

 انتمصاولاق مايالا اورهظأ اذاف مايالا ىل >ىماوللا مهميلغت ةرثكرهشلا نمارمدع تمص لوقيا ,هدحأ ناىت

 ىفةمكسلاهجو وةراعتسالا ليبس ىلع ىلايالإباههبشف دا دح!سبلو نزح مايأ ءايالاد ذه نا لق وومايأةريشع

 َناليقو كرحت ىنغي لكلا دسم فضله مأ نطت فض كر دلولانالردقلا !فيتتلعلا لامن نا
 ىلص هللا لوسرانث دحلافدوعسم نا نعىودرام كالذىلءلدد ورمايأةريشعلا» ذه ىفدلولا ىف خفي حوررلا ا

 لثمةقلع نوك م وب نيعب رأهمأ نطب ف عمك دحأ قلخ ناقوددملاقدادااوهو لوه.اعقتلا ١

 هيفرخفن م ديعسوأ قشوهل.عودلجأو هقز ر بتك-اك-امهيلاةللا تعب مت كلذ لثم هيو

 روشأة عب رآةدهىف عمتجيدلولا قا نا ىلع ثيدحلا اذهل دف ةداي زب ني>يحصا 'ىفهاجرش اح ورلا
 ةدئازلا ءايالاهذهىف هيف ح ورل' خفنب هقلخ لماكت و

 امنعىفوتااةدع ة«ىلوالاةامسملاي لئامهيفو داد-الاواهجو زاهنعفف اوما ةدع كح ىف لصفإلم

 لاقر ءاماعا ار وهج لاقهب ومايأةسخونارهشةر 115 عفت ىلءةمالاٌة رعو رش ءورهشاةعب را رز

 ةرهلاه-فءاوس للا عض ون لماحلاةدعوةبالا:ذهر ه'ظب كورت ار اة دعك ة.الاةدعممالاركو بأ

 اهنا ةيماسالا ةعيبس نع ىورام اذه ىلءلدب وجو زا :نااط لج هظحتلب اهجوزةافوادع تعصر لد

 لماح ىهو عادولا هع ىفاهنع فوتفاردب دهش نم ناك ىؤا نإ صاعونب نموهوةلو> نب دعس تحن تناك

 ملف ككعب نب لبانلا اوب أمل عىل_خ دف باطخلال تا ماه سافن نم تا« ملف هنافو دعب اهلج تءضو نا ثيل#

 ىتح كاذب تنأامهتلاو كنذاو حاكنلا نيجرت العا باطخال تل همت كارأ ىلاءلا ةفرادلا دبع ىنب نم لجر
 هللا لوسر تدن أو تاسمأ ني- ىنارث ىلع تعج كلذ ىللاقاماف ةعيبس تلاقرمثعو رهشأةعب را كيلر

 ىلادب نا جير وزتاب ىت سمأو 0ك قاب ىناتفأف كاذ نعمتاأسف مل_سوهياع هللا ىلص

 هنارياهمد ف تناكناو تعضونيح ج وزت:نااسأب ىر الو باهش نا لاق هيفو ني>ء. هل! ىفهاجرخأ |

 صمخ مارسثءورهشأةعب رأ دتعت ناباهجوزا ممء وت نم لكف ماعةبآلا كح! ذه ىلءفرهطت ىتحاهب قبال
 ةإّملا) نهلج نعضي نأ نهلج الاجالا تالوأوىلهتهلوقب وثيدحلا اذهب لاجحالا تالوأ مومعلا| ذه نم

 لحكلاو نهد لكبسأرلا نعدو بيطلاوةذب زلاكرتوهوداد>الااهجوزا نع ىفون نم ىلع بح( ةيناثلا

 ليالإبهب لحتكت ىفاشلالاقو ةفين> وأو كلام لاقهب واط صخرف ةئي ز هيف لك ىلاترطضا ناف بيظلا
 ىلء تلعج دقو : كسوبأ اقوي نيح لسو هي .اعهللا لصةللال وسر" ىلع لخد تااق ةماس مأ نعءرام 5 ظ

 هيلع الفهجولا بشي هنأ لاقف بيط هيف سدادللا لوسراب ري_-دوهاما ت تاقفةماس مأاياذهاملاقفاربص / ١

 لاقهللالوسرأب م انوش ىاب تاق باص هناف ءانحلابالو بطلاب ىطشتعالو راهئاابهمعزنتولدالاالا ظ

 ظ

: 

 نءهروذي وهنسك وهدقوب ىأهجولا بث هنافهلوقهوحن ىلاسالو دوادوب ا هجرخ أك سر هب نيفلغتر دسلاب

 يذلا تقرت

 للان أاوماعاوةسا | اوقئاو)

 وهن مكلاممعأ هيلع

 نيذلاو) اهيلع مي زاحب

 هن.فوتساو

 ىأ امانايفاو هتذ_خأ اذا

 متسهحاورأ قوش

 نوك ديو (نو رذيو)

 (نهفناب نصب رت: احاوزأ)

 نيذلا. تاجوزو ىأ

 ندإ رت ك-!هنوفوتي
 انعم وا نددنعي ىأ

 نهسفناب مهدعب نصإ رتب
 انعاوهب علل مهدعب فدخل

 هيال هرب دقت ىلا جيتحا

 ىلا عجرب دئاع ن_.دبال
 تعقو ىلاةلا ىفادتتبملا

 ىألضفللانوفوتءاربخ

 رشعو ىأ(ارسشعورهشأ

 الواهعم ةلادمايالاو لايأ

 هير دنلا لمعتسال

 لو مايالا ىلا ابا هذ

 مهمالكن متجر



 ( اهعسوالا سفن فاكتنال) اراضئي الر هءسو ىف سيلاماموملدحأو فاكتيال ن أوه هبقعيام هريسسفتو ريثقتالو فارساالب (فورعملاب
 نيبالا تلخ دوءانةت_سالا ىلعال هاك ناثلوه_فةمهنا ىلعاهعسو باصتتناو ةفاكلا فرثؤ.ام مازلا فيلك_:لاواهئاكماردفوأ :هذجو

 رسكي ر راض لدالا نوكيناولوءفملاو لعافالءانبلا لمح وهو ىهنلادا: همورابخالا ىلع عفرلاب ىرمسب وىكم ( راضتال) نيلوءفملا

 ةيناثل ا تحتفف نانك اسلا ىتتلافةيناثلا ىف تمت دأو ىلوالاءارلا ت تنك اوراس لاضالاو يه يلع طنالنوفاباااه>تفب رراذتوأ ءارلا
 ار نملدعب سلام هثم بلطتو هب فه" ”نأوهراهدلو ببسباهجوزةدلاوراضنالىأ (اعنيلر ةدلاو) نينك اسلاءاقتلال

 هلدواو ءراضيالد ىأ (هدلوبهلدواومالد) كلذ هبشأ |ءوارتظول بلطا ىسلااهفلأام دعب لوقت ناوداولا نأش ىف ط, رفتاابهملق لغشت ناو

 وهف لوعفملل اينيمناك اذاوهع'طراد» رب ىهراهنم» ا , وأا موسكو اهقزر نم* ه«لاعن جوامًايشاهعن 9 هبب سب هنأ يما

 بالسإ اهلف نم ج وزلابرارسضلا قحلب نأ نعوج وزلا لبق ل (1و7/:( رار لاا يحل نأ ن ءىبه

 رت ىن_هع راضتوا دلولا

 رضنال ىأ هتلص نمءابللو

 ءىسن الو اهدلو ةدلاو

 هعادبالو هدهعتو هءاذذ

 الواهف ا مدهب بالاىلا

 هعزتن نايهيدلاولارنش

 ىف ردقي "ا اهدد نم

 قحىف ىهرصقتف اهةح
 اهدلوب ل_قام اودلولا

 ةأرملاتيماملهنالددلوب و

 اهيلافيضأ ةراضملا نع

 هلع لاف الا
 ىل-عو) دلاولا كلذكو

 هلوق ىلعفطع (ثراولا

 نهقزر هلدواوا ىل-ءو

 امهنيي امو نموسكو
 ضرتهم فور عمال ريسفت

 قرط وق وطلع

 ىلا ثراو ىلعو ىأ هيلع
 لسثم) بالا مدع د_ثع

 ناكىذلا ل ثم ىأ (كاذ

 قزرلا نم هنا ح ىف هيب أى لد
 دنءؤهرف فلتخاو ةوسكلاو

 ىفاكيالدلولاب أنا ىنعئ اواهتقاطىنعي (ًاهعسوالا سفن فاك_:ال) ةرسبملا اردق ىل ء ىأ (فورعلاب )

 ءزشال ىنعي (:هدلوب ةدلاوراضتال)ةردقلا فارسا غل الوبر دقم هب عستت :امردقالا+م 0 اهنالا

 لبق ذادلول عاضرا ىلعم ال'هركت الها نهم ليقو هريغىلا مف ديالوم_عاضرإب تيضر نا دغب <« .أ نمداولا

 هراضتاهفلأةريب أى لا داولاة ارا قتال ىنءي (هدلوب هلدواو.ءالو)اهماعب جا ون سيل كلذ نالاربخ نيل ئسلا
 ىلءفهمأريغ نمداولا مضر ملاذا اطهياعبجا ءرثك ًادلولا مأ ىطعي نأ بالا مزا.الدانع م ىل قو تالذب

 نأ لمت. ٍيقودلولا بيب هبحاصام_منمد>او لكراضرال عملا ٌنو كيف نيدلاولا ىلا رارضلا عجري | ذه
 كلذب ررضتيف توعىت-هعضرتالفدلولا نب وبالا نهدحاو لكراضيال ىنعملاودلولا ىلا اعج ارررمضلا نو"

 الواهدلو ةدلاو راذتال ىنءااوةلءابلا نوك:اذه ىلعف كاذب هرضيف همأ ن مهعزنب وأب الاه.اع قفنالو

 ةقفنلا نمهيلع سبح ناك املثمتاءاذادلولا ىبأ ث راو ىلءو ىنعي (كلذ لم ثراولا ىلعت) ءللوانا

 تامول ىذلاىمدلا ثراو ثراولإ دارملا ليقودلولا < :مايقلا ىفهماقم موق نأ بالا ثراو ءزليف ةوسكسلاو

 مهل ةذوهثرا.ى'ىفلتَخاو هناي- لاحىف ىصل !ىنأ ىلع ناك امىل-ثم ثراولا اذه ىلعفهنرو ىلا

 هقفن ىلءنورمجف دجأ ل اقهي وءاسنااو لاجرلا نمهلثراو لكو وه ىل قو هنباو علاو خالاو داك ى هلا ةيصع
 ىصا!ثراوابدارملا ليقوةه.:حوب أ لاقهب وهنم مر محر اذ ناكن موه ليقوهنمهمهس رادق لعلك ىحصاا
 ريغ ى- هدااةقفن ىلءربج الو ءالا ىلعفل مهل نكي ملنافهلا ىف ىب-صلا عاضر ةرجأن وكس | ذه ىلعف ه_سفن

 ا ن.دلاولا ىنعإ (ادارأ ناف)ةراضملا رتثراولا ىلء وانه« للي قو ىعفاشلاو كالاملاق هب ونب وتالا

 ىأ (رواشتو) كلذ ىف نيدلاولا ن.قاحن' ا!ىلعىأ (اهم ضارت نع ( نيلوط | لبقدلولا م اطق ىنعي

 اعىأرلا جارخ :ساةر واشملاو دلولاب رم ال ن ياو | لبق ماطفلا نأ اوربكىت ٍة كلذ ىف علا لهأ نورو اع

 00 لا در الرمال ىو ىلع مالو عرحالف يأ (يملع حاج القز حل تاي

 قادر ذكرا مهعاضرا مهتاهم 0 اذا مهتاهع .ًاريغعضا سم5 دالوالىأ :(8' دالواوعضرتست نأ متدرأ

 مضا ارا ىلا ىنعإ (متما اذا مكيلعحانجالف) جيوزغلا ندر أوأ كلذريغوأ نبل عاطفنا نم نويةلءل

 ا ب عاضرلاةرجأ نم مومن اه«أ ىلإ متم اذا ليقو عاضرل ةرجأ نه نط ىنعي )مم 1ام)

 فورعملاب ىءوهنعهللا ىضر دوءسم نب|ةءارقل هنم مرح محراذ نكن مان دنعوهثرو نم لكى ليل ىفأن ب

 نع)ارداصاماطف(الاصف) نب وبالاىنم, (ادارأناف) دالولا !دعامف ةقفنالهللاهجر ىعفاثا دنعو كاذ لثم مرحلا محرلاىذ ثراولا
 ىأرلاج جارختتسارواشنلاو دي دحنلا دعب ةعسونه ذهوا هةنوأ نيلوحلا ىلعاداز ثلذ ف (امهبلع ح انج الف) امهذدب لف (تراشسو ابل ضار

 ربتءاوريغدلا لمه موريبكلاب دآىذلان ١ احبسف عيضرلار ضي الفر كن نءىضارتلا نوكيل هرك ذوهتجر ,حتسا!ذالسعلا ت ترش نه

 001 مدالوالىأ(مدالوأ اوهضرتست نأ متدرأ ناو) 3 تاع دا ةارلاوخدتل كولا كهتاشإ

 خىن».نياوءفملادحأ دفع دالوأعضارملاو هضرت نا أن ياوهفم ىلا ىدةم بما اهتعضرتساوىب هةر تعضرأ لاقي عضرأ نم
 و اةرجالاَن .هءاتيامتدرأام(مهنت!ام) عضارملا ىلا( (مهساذا كبل حا 0 عوأنهمابا دنع مال

 رو رسو سفن بيطب مضارملا ىلا ةرجالا متءاس ىأ مس قاعتم (فورعملاب) زاودال طرشال بدن ماستلاو ال وهفم ىأاينامد دعو ناكهلوف



 هيلا ىلصىنال (كلذإ ىباط+لاواوطرعت ناءايلو اللامهد> أ مد_عد:ءنالءفكلاولئلارهع وأ طئارسثلا نم ةءورملاو نيدللا
 رارضلاو لمعلا: كرتىأ (مكداذ) مهيف محنتاعا ظعاوملاف (رخآلاموبااوهللإب نمو: < ناكنم ظءون) داو لكلوأ لسمو

 قام ( لع. ههاو) بيطأولذفأ رهطأو )1١17( ى زاوأ ماثالا ساندا نم ؟-١ىأ ( رهطأو-!ق زأ)

 ناوهل قو رئاج .همولالح د_ةعن.عرشلاقفاوامان»فورعملاو ءاسنلاو باطلا ىضارت اذا ىن-'

 ىأ (كالذ)ةلي+لاةريثعلاوةنسحلا ة عصا لص ىت-دقعلا ق< ةيحاصا همْزتل عام نم داو لك ىضري

 ىذلاوه نمّؤملا نا ىنعي (رخآلا مودأاو ةثلإب ن هو < #نم ناكن مهب ظعوب ) ىهنلا نمرك ذىذلا كلذ

 هللاو) هللا دنع بيطأ د8 واقلرهطأ رك اربخ هنا ىنعن ( رهطأ ركل ىزأكلذ)» ريغ نود ظءعولاب مفتشي

 ىن»ي (تادلاولاو) لجوزع وق © كلذ ىن»ي( نوماعتال مت اد) ريهطتلاو ةاك زلا نم كلذ ىفام ىنعي ( لعن
 تاجو زتموتاقلطم نك ءاوس تادلاولا ميج نويدارملا ل-.ةد نهجاو 0 قم دالوا نطق الا تاق

 هلحبجوف ظفالارهاظهنالو هموع ىلعهك رت_جوف صيصختلا ليادماقاموماع ظفالا ناهيلعل دب و

 ىذلاهّلا كح ىف نهدالوأ نعضريتادلاولاو ريدقتلاو مالا ىنعربخاذه (نددالوأ نعضري) هيلع
 نمل ملص أ مالا نبا لفطلا هيب رثنالباب>ع:_ساوبدن يم ودامت او باح سعأ سل مالا اذهو هبجوأ

 رهطلاو ءاكزلا نم كلذ

 كالذ (نوماعتال متأو)

 نء-ضرب تادلاولاو)

 سمالا ىنعم فربخ ( نهدالوأ

 اذ_هو نصب رتيكدك ْوملا

 بدالا هحو ىل-عصالا

 اذاسوجولا ه-جو ىلعوأ

 <«مأىدنالا ىددلا لبق

 ناكوأ رئظ هل د_جوت وأ

 راجئتسالا نءاؤجاعبالا || نهر افك نعضر أن اف هلو دلولا عاضرة دلاولا ىلع بجيالهن أ ىلع دب وهيلعاوتقفش لامكلواهريغ نبأ
 تاقلطملا تادلاولادارثرأ || صن اذه ىرخأهل عضرتسف مترساعت ناوىلاءتلاقو رجالا تةدحتساال عاضرلا اهباعبجوولو نهروجأ

 ةنحلالوملا (نيلماك نيلوح) اهربغ نمهب ىلو أى هفاهدلو عاضراىفمالات ءغرنافرطذا|ةاساوم

 الوح نالف د_دذع تق الو قتهيف حاسي اهنال ديكو تال نيلماك لاقامتاو ىلقنا اذا ل و< لاح نمهلدفأ و

 ةوسكلااو:ةفنلا باجئا

 (نيلو-) عاضرلالجال
 نيمات (نيلماك ( فراظ

 ل ان ىو

 لوقت كناف هيف عاست

 ديد سدل نياول ابدي د>2لا|ذهوارهش نورمةءوةعب رن الماك نالو>امهنأهللا نييف ها مكتسأ ناو
 2 5 ع 5 ردم - 0006 ع 5 8

 ماعالا اذه نأانما عانت دارإب ماءالا قاعاماف ( هعاضترلا متي نأ دار !نأ) هدعب هلوق الذ ىلع ل ديب وبا

 هللار _ةفةعاضرلا نهز رادقم ىف نيجوزلا نإ» عازتلا عطق دي دحتلا اذه نمدوصقملا ن !تاثف بجاوربغ

 مو 0 رهش اهينسا د لولا تكطوذا تاركم يلق رى سابع نبا لاق عزانتلا دنعهيل'اعجري ىتح نيل اوحلاب كلذ ىلاعت

 دارا نا) م ادحأ هتعضرأر هشأ ةعسناهتعضو ناوار هش نب رمش ءواثالث هتعضر أر هش ةعيسل هةعضو ناو نيلو> هتعضرأ

 نأ نايب (ةعاضرلا مين وههنعىلاولاةباور فلاقوارهش نوثالثهلاهذوهإ_حو ىلاهتهلوقاارهش نوال” كلذ لك ارهشن, رشعو

 اذهىأ مكملا هيلاهجوت
 ماما دارأ نامكحملا

 نا لصاخلاو ه_عاضرلا

 داولا ماطق دارأ ام-ماف نب وبالا نم قافنن|بالا نياو- نءهعاضر صقن.الدلو تقو ىأ ىف دوا وم لكل د>

 ضرف ل ءةوامهنمضارت نعالاصفادار أن افهلوق كلذ ىبعلدد هيلعاةفتااذاالا ثالذهل س.لؤ نيلودا لبق

 عاضرلا ىهننما ذه ىأةءاضرلا متي نأ د ارأ نا ل.قف فيفختل ا لزن أم نياو-دلولا عاضرا تادلاولا ىلع هلا

 ىلءو)هب شيعبامو لفطلا حالصارا دمتم ىلع وهامتاو دود د> كلذ نوداهف سيلوةءاضرلا ماتا دارأ نا

 مالا نود ب الل دلولا بسن كل ذلوءاب اال ن دلو ا: !تادلولا نالا ذ_مهنعرب ءاسفاو بالا ىن-هي (هلدولوملا

:. 
 نأ هسيلعومالانودهدلو

 اذان تل هل كح مهضعب لاق
 هشاطرإب مألا كعوط ءاناءإب اللوتاعدوتسم «# ةيعواعاسنلاتاهمااماو

 ةأرملاتدلواذا لاقهن كف هشثارف ىلءادولومهنوكتدلاولابق>ت:لبامنادلولا نا ىلع هييذت اذه نا ليقو
 كلذ ىلا ةيودنم ىهو 0 ِء 9 0

 ْ نهساباىأ( نهتوسكو ) نهماعط ىأ (نهقزد) هحلاص»ةباعر هيلع بجو ةشارؤ ىلعو لجرلا لجال دولا
 زو الو هيلع رج الو

 هاب الل دالوألاذامطن داواما تادلاولا نا ل_هرادلاولا نودهلدولو لا ىل لبق فاو مباع بو ذغملا ف مهيلعك ةيلعافلا ىلع مفرلا ل

 ىنمملا اذه نكي ثيحدلاولا مسابهرك ذدنا ىرتالأر اظالاكمهدلو نعضرأ اذا نهوسكب و نهوةزري نأ مهياع ناكسف نويل الهيلا بسنلاو
 نيتوسكو نوف زر)ايشمدلاو نءعزاجوهدولومالوهدلو نعدلاو ىزجالاموباوشخاوهلو وهو



 اهمدخالا ىفاو دج ىأ (او نه هللا تانآ اوذختنالد) هللا ب اةعلاهذي رعب (هسفن لظدقف) رارسضال كاسءالاىنعي (كلذلمعفب نعد

 قءاهوعراواه.ؤاتلمعلاو

 تمعناورك ذاو) ئزاهو

 مالسالاب (كيلع هللا

 مالسأ اهيلعدت ةوس و

 نممكحيلع لزئأامو)
 نم (ةمكلاوباتكلا

 اهرك ذوةنسااو نآرقلا

 مايقلاوركشا!باهلباق#

 لزن أ( هبكك-_ظعب)اهقح
 اوةتاوإ لاح .وهو يلع

 هب منحتما ايف (هللا
 ْئثلكب هللا نأاوماعاو)
 ءاقتالاو رك ذلا نم ( مماع
 كلذ ريغو ظاعتالاو

 ديعو ود عوغلبأ اوظو

 نغليفءاسنلا متقلطاذا وز

 تضقنا ىأ (نولجأ

 قاس لد_ؤ نهتدع

 قارتفا ىلع نيمالكلا

 حاكسنلا نال ني_وايلا
 دعب نوكم اذوانه هبقعب

 ها كدالا ف وددعلا

 الف) ةدءلاف نوكياذو

 نه وعنءالؤ ) نهولضعت

 قيبضتلاو عنملا لضعلا

 نأنم (نحكنينا)
 (نهجاوزأ) نحكني
 مسهيف نب.غربنيذلا
 هيفو نط نوحلصي و
 حاكسنلا داقعن | ىلا ةراشا

 باطخلاو ءاسناا ةرابعب

 نولضع.نيذلاجاو زالل
 ةدعلا ءاضقن | دعب مهءاسن

 نؤنوكري الو اماظ
 اوناكنيذلا نهج اوزأ ىلا نعجرب نا نهاضع ف ءا.!واللوأهيلال ورام مساباجاو اوزأا ومس و 00
 اومس نطاجاوزأ

 1١17/5( بعالتنأا نا ىمالا ىف جيل نلاقي اوزهاهوبذحلاد_ةفالاواوتاغر

 ملاوني ىنلاةطادو د-> نهرومأىف ؟-:زواجمب ّنهوماظتل ىأ (اودتعتا) اهطاميهنمةرملاىدتةتل

 ةفلاخمب هسفنرض ىأ (هسفن ٍلظ د قف كلذ لعفي نمو) ن.يلعءادتءالادصق ىلع نهوراضنال هانع٠لمقو

 هيمو همارحو هلالح ٠ نه نيبام ثالّذب ىن معلا (اوزههللات 1 ثان اودختالو) هللا ب اذع اهنا رعتو هلدا سمأ

 لصو مهلوسرةعاطوهللا ةعاط+_يلع بجو نفل اعاوع ازمتساكلذاو دخت الفول زئوهم>وىف هيمو

 دب د متفق اوزهاهذدختالفةراخملا كرتو علماو ةءجرلاوّددعلا ىفاهرك ذمدقتتىتلا ماكحالا هذ_ههيلا

 اضف لا نم لكف ناسحإب عب رسشدوأف ورعب كا_مافهلوقىلا مجاروهل قو ديد_ثديعوو مظع

 ابعال نك لوقي وجو زتيو قتعي و قاطي لجرلا ناك ليقواوزههللاتايآ ذختمووف عرشلارومأ نم
 حاكنلا دج نظزهو دج نهدج ثاللاق |سوهيلعهتلا له هننالوسرنأةرب رهىبأ نءكلذ نع اوهنو

 | ل يلعن ادسملاو رك ذاو)ىلاهتهلوقو 0 ىذمرتااودو ادوب اهِجْرْح أ ةعجرلاو قالطلاو

 اهفهتمعناو رك ذاو ادأ (مدعلا انراام 97 0 من أىتلاهمعت 7 0 1 ا

 انفاس ل | د أ (ةبكظ») نأ نارقلا ظع اة ا د

 هللانأىنعي (ميلعئثلكبهللانأ اوماعاو) هنع؟ اهنودن؟يمأايفةننااوفاخ ىنعي (هللا اوقتاو) للسو

 متةلطاذاو) لجوزءهلوق ّه كلذ نم ئثهيلع نحال نا ءورس ىفةيصعموةءاط نم متيفخ أم لعب ىلاعت

 نبمداعحادقلا ىأ تحن تناكوةايج هتخ لضعى زا راس ن لقعم ىف تلزن (نهلجأ نغابف ءاسنلا

 كمعنبا قاتافسانلا نماهعنمأو ىلإ بطخحت تا 0 لاقراس نب لةعم نغاهقلطف 06

 ىتات أ ىلا تبطخامافاهتدع تضقتنا ىتحاهكر تم ةعجر هلاقالطاهقاط مثدلل ا ءاش ام ابحبط صاقهابأ اهت كتاف

 مثةعجرةيف كلاقالطاهتقلطمث كتجوز فاهم كترث آو سانل ااهنعنف ىلا تبطخهل تاتف باطحلا عم اهبطخم
 هذه تاز ىففادبأ كلاهتح كن الهتناو باطخلا عماهبط *قينأ ىلاتيظخاماف اهتدعتضقنا ىتحاهتكرت

 ىنيينع ترفكفةبآلا نهجاوزأ نحكي نأ نهواضعتالف نهلج أ نءغلبفءاسنلا متقلطاذاو ةبآلا
 اماقةةيلط:اهجوزاهقلطف معةشاهل تناكهللادب عنب رباجن ]ل يقوىراخبلاه_جرخءايااهتدكسنأو

 دب رئةأرللاتناكوةيناثلااهحكسنتن أدب رئمئانمعةنباتقلطلاقورب اج ىفأفاهعجترب نأ دارأ تدع تضقن |
 ىتلاةبآلا فالك ةدعلا ءاضقنا نهلجأ نغلبف هلوق ىف لجالا غوابب دارأو ةبآلاه ذه تازغؤ هتيضردقاهجوز
 نحكن. نأ نهول_ذعتالف) نيغولرلاقارتفا ىلع نيمالكلا فالتخالد ىبفاشلالاق هذه ىلبَق

 نوجاوزأة_ءجا سم نم منهوعنمتفءايلوالااهمآنهماعاوقيضتال ى ىنعلاوءايلوالل باطخ (نهجاوزأ

 لص 00 0 اوت نراك نو كل اعتب

 ةاقم كيضري وفونا كمذ 03 ىذابدمعلاعدلا 00

 الضعأ مالا اذاىتدالا كبحاصو « انمآتنك اذا ىنانلا هنكاو

 ذاهفنذأتنالو حاكنلا دقع ىلنالةأرملان اىف هقفاو نمو ىفاشلل ليلدةنآلا ىفو ىمالا قاضاذا ىتعي

 (فو رعل ا مهتيباوضارتاذا) ىلاعتهلوقو عي ىنعم لضعلا نعىلولا ىهنلالو لضع نكي مكلذ كال تناكول

 ىقنسحامب (فورعلا) ءاسنلاوباط+لاىضارتاذا (مهندياوضارتاذا) نيلضاعلا كح ىفاوناكنوضا 0



 ااا

 نانيدب را مل سو هيلع هللا ىله هلل الوسر مسبتف بواب ده لدم هعمام ناورب 3 ن نجرلا دمع

 اطوقو مطقلاتبلاو هعطق ىأق الط ترفاطوق تل. بع قوذنو كتايسع قوذب ىتحالة-عافر ىلا جرت
 لسعلاريغصت نيعلا مضب كتاوسع قوذب ىتح هلوقرك ذلاءاخرتسا نعةبا:كوهوهفرط ىأ بوثلاةب ده لثم
 ىنعملا ىلع هلال هنأ ليقو هني نمبرعلا ننال لسعلا ثن أ ماو هنعةبانكوهو لسعلاب عاجلا ةذل مش

 قرو + ةددشمءايلار كو ىازلا فب ريب زلا نب نجحرلا د ءوهروكذملا نجرلا دعو ةفطنلا نم دارملا نال

 ىلصىنلااطلاقف ىنسمدق جوز ناتلاقف سو هيلعةلدا ىبههنلا ل اوسرىلا تءجر مثةلل | ءاشام تلاها

 مسوءيلعهللا ىلصةللا لوسر ضبق ىتح تئيلفرخآلا ف كق دصأ ناذلوالا كلوقب تبذك سو هياعهتلا
 دق رخآلا جوز ناف لوالا جوزولا عج 7 ملسوهياعهللا ل_ههللالوسر ةفبل> ايتلاقف نكران تناق

 ىعجرتالف لاقام ثاللاقوهّدت أ نيح ملسوهي!ءهللا ىلصهنلالوسر تدهش دقركب وبأأاط لاقف ىنقلطو ىنسم

 هلوق © كنجرالهيلا تعبر نأ هلاقف ركب ىفالتلاقام ثمهلتلاقو رعتنأر كب و بأ ضبقاماؤةبلا

 نا) كوالاجوزلاو:أرملاىلعىنعي (اههبلدحانجالف) اهتطو دعب ىناثاا جوزلا ىنعي ( اهقلط ن اف ) ىاعت

 هللاالا ناكوهام ٍلءءالادحانالاوجر ن !ليقوانقب ا واما عىأ (انظنا) دب دج حاكنب ىنعي (اعجارتي

 نااماعناهانعمليقو ةيحصااوةرمشعلا ننسح وجحالصلا ام-ماب امقي ىنعي (هللادودح اهقينا) كل

 «قلطااناءاماع'اروهج بهذملوالا 4ناعرقإل ليلحتااة_لدلابدارم اوقسلدرب  غىلءامهحاكن

 مئاهاطي و رخآ جو زب ج وزان مههنم دعت نا ىهو طئارمثب الا ثالثااب«_د ةقلطملا ج و زال نال ثالثلاب

 بدسملا نبديعسوريبج نب درعس لاقوالفالاو لو الل تا- 4 طئارسشلا هذه تاص> | دافهنم دتعت مث يقلظبي

 ةنسلاب وأب اتكسلابتيثله ءطولا طارتشا ىفءاماعلا فاتخاو حصالاوه لوالا به ذملاو دقعلادردمب رحت

 حاكناذهف لو اللاهلحيااثالث ةقلطلابج وزتاذا ىناثلا "امه تينهنارا لا وهو ثااثل!لاوقأ ةثالث ىلع
 ناحل نعل هنأ ل_.سو هيل عننا ىلص ىلا نع دوع_سمناا نعىورامل دجسأو كلاب لاقب و دس اف دقعو طاب

 طرت_ثي :اهجوزتواوراءتتسملا سيتلاوهلاقهن أ ىورو حيد نح ثيدحلاقو ىد.رتلاءبرخأهلناحاو

 ىناك اذاهركيهناريغةدعلا تضقن اواهةاطاذا ىلياحّدلاهب لصح ومس يدص حاك_.:لافاهقرافي هنا حاكنلا ىف

 قوبسم ءطوب ىبهتذنةمركلا نا لع تلدةبآلا نا كال ذ ل مادو ةفينحوب أو ىفاشلالاق 4 وكالذامهمزع

 هنأ سما قاطالجر نالاةفرمع نب اىلالجر ىتأ مفان لاقوةمرحل !ءاهتئا,لوقلا ب جوف ثالذ دجو دقو دعب

 ىلءاحافس اذه دعنانك ةبغر حاكنال: الل ةفلو الاهلي اهجو زتف ة سما ؤمرب_غ نمهل خأ قلطن افاثالث

 امن وماعي ىنعي ( نوماعي موقلاهنبي هللادو دح كلو ) ىلاعت هلوقو ُْق سو هيمل هللا ىلههللالوسر دهع

 متقلطاذاو) لجوز عدل اوقف نايباا كلذ. ن وعفتخي نب ذلا مه مهنالءاماءلا صخا او هنع ىهاهنو هن مه سمأ

 اهقاطماهعجاراهتدعءاضقنابرقاذا ىتحهنأ سما تاطراصنالا ن٠ لجر راسي نبت باث ىف تلزن (ءاسنلا

 ةدعلاءاضقن ادري لواهاهت'م نفراشو َنهتدعءاضةنانن راقىأ (َنهلجأ نغلبف) اهتراضم كلذب دصقي

 هب راقاذادايلا نالذ غلب لاقي م راقم غولبانهع وييلافاهك اسماج وزال نكي ملاهت دعت ضقناولهنال

 لمح ف نام زال مسا ل-جالا نا ليقو را الا ىلء«يف لكلا مسا قاطي ىذلازاجملاباب نماذهف:ذراشو

 اذه ىلعو ةعجرلا ىلا ة: 5م هدعب قالت افاذا ثيحه.ف ةعجرلاعاقءا نك« نامز رخآوهىذلا نأمزلا ىلع

 اهتتجر ىلعدهشي نأوهو (فورءع) نهوعجارىأ (ّنهوكبسأف) زاجماىلاام!ة+احالفلي وأتلا

 نكتلميف نهتد_عىضقنتىتح ٌنهوكر تاىأ (فورعب نهوحرسوأ) ءطولإباللوقلاباهعجاربنأو
 ّنهو راضيا وناك ىل_يقو سد ١ل, وطتب ةراضملا ةعج .رلاباو دصقتتال ىأ )0 ارا ارض ّنهوكس ءالو) نهسفنأ

 سل 27 77 17776 روويوو

 ءادتفالا

 ىنانلا جوزلا (اهقلط ناف)
 حانج الف) ءطولادعب

 لوالا جوزلا ىلع (اهملع
 نأ (اعجارشينأ) اهبلعو

 ىلا ام_نمدحاو لكع جرب
 انظنا) 0
 نا (هللادودحاهقينا

 ناهقيامهنا امهنظىف ناك

 نا لقرملو مج وزلا قوقح
 نيقتءلا نال ناهقيامونأاماع
 تا الا
 (امنيييشلا دودح كاتو )

 موقل) لضفملا نوالاب و

 نيبام نومهم, (نوماعإ
 ءاسفلا متءاطاذاو) مط

 رخل ىأ (نهلجأ نغلبف

 اهاهتنم ف راشو نهعد-ع

 اهلك ةدملا ىلع 3 لجالاو

 رهعل لاشي اهرخا ىلعو

 تودللت 001 نال

 لجأ هب ىهتذي ىذلا

 راف ورع نهوكسماف)
 ىأ ( فورعع نهوحرس

 ريغ ن.ءاهعجاري نااماف

 | ا لا راع لط

 ىفقنت ىتدح اهياحب نا

 رارضريغ نم نيبتوا#مت دع

 (ارارض نهوكسعالو)

 ىآ لاعراهل ل |وع__فم

 ل-جرلا ناكو نب راضم

 ىت> اهكرتي وةأرملاقاطي

 ماهتدسع ءاضقن ابر

 نكلوةجاح نءالاهع+ ارب

 وهفاهيلع ةدعلا لوطيل

 (اودتعتا)ارارض كاسمالا

 ىلا نهوئجل :اوأ نهوماظتا

 هححمم ها اهطوقسباوصااوانيدبابخسنلا,ظعم ىفادك ةددشمهلوق ؟



 دود كلت) هللادو د

 حاك-نلا نم حام ىأ (هللا

 قالانلاو ءالبالاو نيمعلاو

 الف) كالدري_دو ماخخاو

 اهوزواحال_و (اهو دعت

 دودح م: نءوأل ةفلاخماب

 (نوا الفا مه كءئاوأف نبا

 ناف) مسن !نوراضلا

 دبة _ذااثد نص (اهقلط

 قالط ماها تاق ناف نيترملا

 ىفاثلا دنعاذكوان دنع

 هذه ناك فلوق ىفهللاهججر

 عل | تاقة-عبار <ق لات

 هقلط نو كة لد قالاع
 ئىأكلتل نامه ذهو هلاث

 لد_دة-1 اهةلطناف

 الف) اذكليلحتلا مف

 دهب نم ( دعب نمد لت

 ىت>) هتلاثلا ةةياطتلا

 حاكستلاو هرحدت جاوزت

 كاشيناك مارلاف ادب

 ليادهيفو جوزتلاك لجرلا
 ده حاكناا ناىلع

 تاطرشدباصال اواهترابعب

 فرءإكا و ىلا تردع

0 1 

 مفارق ىلع مدقأ ل هنا

 4 وهقفلاو هقنلا

 هل ل /صلخم مد_دال ىسإ

 اماع ل- لود ديالا

 - مه |
 هباكسترا نع عنج

 ةيضارةةئاط رم هتطعأ اذا لاملا نم ذخأاهف جوزل ىلعالو ق>ربغب كاملا" | ا

 |نياقئعاوأ
 الا لاقف ةصوص ةلاح ىلا عت هللا ىندقسا ما *اهقالط دنعأي_ثقأر 1!نمدخأي نأ جوزالزو وعالدب ىفةك رص ا

 ولا عطق |

 ثر> جوزلابفافختالا ترهظأ دةواءسال اريثكعلا لذيلإبالا علما دنع ىذ ريالنأ جو زا كلذكف ْ

 قىفاشلا لاقف قالطو أخ _فوه له عاملا ىفءاماعلا فلذا #هثلاثلا لة ملا وج هدها وهضفن ترهظأ |

1 ١ 

 فالتا نم"_ءونماهال لاما ن ٠ .٠ تطءأواه_سفنهب تدتفا اف ةد ىعلاو كال طا تادحخاد ذازو 0 !ف |

 : : : . كل
 | علا داقعالا ملخخ| حابيالدو'دو ىخ لاوىرهزلالاق #« ىلد الاوع #ب لئاسم هيف دعا : اد 000

 ةبالا ن نالوذلا اذ_ههعوداسفوهف مايل اغرب ىماجاوقو نافدشادود 3 ع

 ِن أن .فوملاو بضغلاةلاحريغىفذخالازوجالهن' ىفةع رد هداه تأ اكفهللادو دحام.النأافاخ نأ

 نمهيفاملهر  هباري غب ذغالوزو ريغ ن» .علخ از وحب هنا ىلا ءاماعإار وهج نت هذو هللا دو د > اهبل

 نمقالطلا اهجوز تلأس:أ ماج لاق ل - سوء د هللا بص ةللال وسر ن ناب ون نع ءبيسالب ةإ_صول

 لالحلاض غد لاقل سوه ءاعهللا ىلص ىذ اا نع ءرمت نان ءدوادوب أ هجرخأ ةنملاةحتار اهيلعمار ,ل ساب ريغ

 هنم ئت * نعمك] نبط ناف ىل !امتهلوقز وت ريغ نم ماخلازا اوج ىلءروه+!ليلدودوادوب ا هجرخ اقالللا

 ماخلا ىف كلذ ناك تاذب اذاف ئئانط لصح نأربغ نماه رهمسهمت نا طزاجاذافامي ىمادينه هواكفا سفن

 نلت لو# هنأ ةبالا هذ هقفروك كذا 0 نع بيج او ىلوأ ري ا كلامه ١ رب هن ىذلا

 اقر اما تلازعك") | لاقدب واهاط امم 20 !ىلعز راح ملخلا 00 هنأت و 1 ًالاءامتكساا

 و ىكه ثل'وىرهزلا لاقدب وىلعءلوةوهو هاطعأ اعر 5200 دكحلط 0 الآ جعل

 دق علجلا نا ًاروهإاةةعوهيف لضفلا ن وكي ىت ج> اهاطد ااه نود دش الب تملا بدرع لاقو سواطو

 ريثكداابال حاكستلا دوعَدَبِمع الن 5 رمان أك نيعمرادقع ديقيالنأ بجوف ه_دواعم ىلع

 قىفاشلالاقو روئوبأ .ق>_اودجألاقدب و:مركعو سواطو سابع نبالوةوهو خ_فهنأمدقاا

 نءاوءاطعو ىخنااو ىعشا او ن-حلاودوع_بسم ناو ىلعو ناهءلوقوهو_يعظالاوهر قالطهنا ديد_لا

 نأمد_ةلالوقلا-عوىروئلانايفسو كلامو ةفينحوبأ لاقدب وىرهزلاولو>كمو د_هاجمو بيسملا

 نمهللالفاهقلط ناف لاقفةتكلانلا ةقلاطا ارك ذم علا هب رك ذم نيت صم قالا ارك ذ ىلاءتهناا

 املا ف ناكولهنادب د ١لوقلاةواعب رأقالطلا ناكل اقالط علما ناك واوهربغاحوز حكت ىت> دعب

 بجوار همرك ذيمواهعااخ اذاف اخف ماها ناكولاض.ًاوعيبلا ىفةلاقالاكى م_ملار هملا ىلع ةباي زلابحص
 تبثكلذ لطب اذاو خسفب سيل علما ناتبتفهرك ذي ناوهدر بن نافةلاقالك اهياعرهملاب نا

 هب صتةخافالطهاناعج اذاانا فال اة دئافو ناسحاب ب رست أهلوق كلانا ةقلطاا نافاضي او قال_طدنا

 ىلاعت هلوق ُُه ثالث هنمت اباخسف هاناعج ناو نيد :اط ىل ءهعم تن اكه دعب اهجوزت ن اف قالطلاد ١ع

 هللادو دحو عل ار ةءجرلا وقالطاا ءاكح أ نمم دقتاموهو < هاونو هللا ىماوأد اه ىنعي (هللادودح كان )

 اهزواح ىأ (هللادود_حدعتي نمو) اهوزواجنالف ىأ (اهودتعتالف) هلوقوهواهتز وا نه عنمام

 هل لحال ىأ ( دعب ن٠ هلل عالف ) ةئااثل الاةقلطلا ىنعي (اهقاط ناف) لجو زءهلوق ُه (نوا.افاامه كنل رأف)

 حاكنااواهعماجيف قاطملاريذرخآ اجوز جوزعتىتحىنعي (ةريذاجوز مكنت ىتح) ثالث 0 1
 ىظرقلا كيمعنب نجرلا دمع تنبةشئاعليقو ةميت ىف تاز ءطولا ؛نهدارااواعيج ءطولاو دقع!لوانتب

 نء(ق)اثالثاهقلطف ىظرقلا كيدع نب بهو نب ةءافراهمت نبا تع تناكو

 هدعل تجو زتف ىف الط تبق ىنقلطف ةعافر دن تن.ك ىف تااقق لاسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ىلا ىظ . هلا

 ةءافرةأ سمات ءاجتإإقةشن



 )059( مي رستوأ ) فوردمب كاسم كيا ءبجاولاف ىنعملاو ةعجرب (فورعمب كاسماف

 عرستوأ) ةبحصلا نسحو حاكنل|قوةحءادأ نم عرمش!اب فر عام لكوهو فور علب اهكسمب نأ هيلعف ظ

 اهيا ىدأاهقلطاذاهنأوه ليقوةراضمربغبامتدع ىضقنت ىتح قال_اطلا دهب اهكرتي هلأ ىنعإ (ناسحاب

 ماك>اب قاع" عورفإل اهنعسانلا رفنءالوءوس ةقرافمللاد_هباهرك ذيالوةياملا اهقوقحعيج

 حارس لاو قارفلاو قالطاا ثالث ةينريغ نم قالاعلاهب عتب ىذلا ظفللا ع ريص دميلوالا عرفلا»» قاللعلا

 دعب نيقاطوأ ةقلط هتجوز قاطاذار ا ة«ىناثااعر فلاب طقف قالاعلا انادي رصلاةفين> ىلا دنعو

 ليقاهقلطوأ اهتدعتضتتن | ىتحاهعجارب لذافةدعلا ف تماداماهاضر ريغ ن.ءاهتعجا ص هإؤ ا لوخدلا

 ىلعكلع دبعلا «ثااثلاع رفلالع اهماون ذاواهنذاب دب د_ج حاكنبالا هلل<الفاهعلاخو أ اهم لوخدلا

 تاقيلطت ثالث ةمال اهتجوز ىلع كال ر+افارح نيجوزلاد> ناك اذاايف فاتخاو نيتةيلطتةمالاهتجوز

 كالامو ىىفاشالاقدب وقالاعلا دد_ءىفجوزلا لاح رابةءالاف نيتقءاطتةرها هتدوز ىلع كالئيدرعلا 0

 ثكالع راو تاقيلطت ثالثد را هتجوز ىلعكالعديعلافةأر اأن رام :ءالانأ ى هيف ع رهذو ك- آ 1

 ىنعي(ايش) نهوفيطعأىن نعل (ندوهت 1 نأ م-العالو) 000 ظ

 نب هللا دمع تذب هل. حى تازن (هللادو دح ايقيال نأاف' ئنأالا) ىلاعت لاقف عاملا ىنئتسا مدري غوأر هم نم

 ناكواهبح وهوه_طغبت تناكو سامث نست نتاتتخ تا يزاسالال وس ل

 قاف كجوزىلا ىىجرالاقف ىنب رسذي وىبأ بسدن'تلاقواهجو زهلاو<-ثناهابأتنأف مالك اممم ظ
 اطلاقف برضلارثأام وةئاملاهيلاتهجرفلاقاهجوزو كح ثنا دبه عفارلازتالنأ ةأرمالدرك |
 اهجوزهيلا تكشف ل _سوهياعةتبا صفت لوس رنا امك الاهات نات ارامف كيور 1
 لاتتف تباثىلا إسوهيلعةللا ىلصةللال وسر لسرأةوهالوان الدننا لو سراب تااقوهب رمض نءاهءاراث اهنرأو

 نيلوقتاماطلاقف كرب_غاونمىلاب> أ ضرالاه_جو ىلة امام: قحاب كلذعب ىذلاولاقف كااهالو ثالام
 تيشخ ىنكاو هللا لوسراب قدصت ا! ةفاطأس نيح ٍل_سو هياعةنلا ىلصةللالوسرب نس: نأتهركف ١
 سانلا عكا وهدف اخ كل اع لري ا د كانا [ت 25 1 هللا ل وسراب تااقوه: 0 3

 لاةفاهاممس ىل> ًاوىلءاهدرتافا طلقف لك هب : لد [تياتعا ]تب انلاق :,هالوان الف هضغبأ ىن لو هت ا

 ل ا ملسو هراعدنلا ىلص هللا لوسر لاقف من تلاق ك سعأ نب <-1و هتقي دح هيلع نيدرتاط

 لوسرايتلاقف لسوهيلعهنلا ىلع ىنلا تنسق نبت باثذأ ىما نا سامع نبا نع ( خ) رعففاهايب-لخو
 ىبعيةللا ديعوب لاق مال_ىالا فر فكس اهرك

 0 اد هللا لومار هللاق عن تلاقهتقي دح هيلع ني درت م سوه.اع هللا ىل ههللالوسر لاق هذغب"

 ىتتعلاو هيل ددجأام ىنعي هيلع بتعأ ءاطوق ةةياطتاهقلطو ةقيدحلا لبقا
 سد نا نهناجوزلا اماعي ىأافاحغنأالا ىلا عتهلوةىنعمو طئالل هيلع ناك اذا لخنلا

 نا ناتسلاخاتكلاو:نلاكولا

 ىهنفا وباع ىدتسعي نأ عطا لاذاهناج وزلا ف اخي واهجوز رو« ىف للا ىهعت نأ: راف اخت ىندملاو هللا

 كلع يطأ اللوقن ناك الذواهابق نهزوشنلا نو نأالا اهاطع أمي ثهنأ ما نما-خأ: نأ ل جرلا هللا

 ىضاقلا لهي ىنعي امهاح ن .كلذ لعب نأأالاهانع ءوءايلا مضيفا “ىرقو كلذ وو اعجض م كالأ طأالوا سمأ
 كح ام ىدل (هللادودح اق النأ ( متلنظ نافدا:.ليقو مةفشأو ميشخ ناف ىنعي ( متفخ ناف ) ىلاولاو

 ىلا عجرب وه ليةو فوردملإب ةرمثاءملاو ة.حصلا نسح نم هبه مأ اوف هتعاط نام سمنه دحاو لك ىلعفنلا

 ةأرملاىلةحانجالىأ (هبتدتفاامفاءبماعحانجالف) اهجوز ق<اهفافختساو اهقاخ ءوسوهوةأرملا

 ( كلوا - (ننان) - 5؟)

 نانيتق .اطتلاد_ عب هل قشر هنا اونا ةةيلطل ٌنومالو وخدم نك اذا مجاوز ًاىلعةعجرهيف؟<- !ىذلا

 ةيئاثلاةةءاطتلادءب اهعجاراذاهنأ كالذو ةعجرلا دعب ىنعي (فورعع كاسماف) ة ةللاثلا اهةلاع امؤا درس

 : ىتحاهعج اريالناب (ناسحإب

 نإبل_ِقو ةد_علاب نيبت
 رهطلا ىفةئلاثلااهقاطيال

 ةل-ءج ىف لزنو ثااثلا

 نسق .ن تراثاهجوزو

 وهوهضغبت تناكو سام '
 ةقيدح اهاطعأ دقواهبح

 لد اوهواهم هنمتعلت+اف

 الو) مالسالا ف ناكماخ

 جاوزالااهبأ (ملر
 نوسمآلا مهنال ماكل اوأ
 فني ءانالاو دحالا

 م-ناكف مسهبلا عفارتلا

 نأ) ن وب لاو نرخ الا

 (أيش نهو تنام اوذخأت
 روبلا نم نهوم طعام

 اهقيال نأ افا نأالا)

 لع.نأألا (هللا دود>

 دودح ةماقا كرتناحوزلا

 نم امهمزا_امفهللا
 امل ةيجوزلا بجاوم
 ارا وش نم تدح
 ) مافخ ناف)اهقاذع وسو

 نوك< نأزاجو ةالولااومأ

 جاوزالل باطخلا لوأ

 اهيقيالأ) ماكحال هرخنآو
 حانج ال_فهللا دود_>

 ىلع ح انج الؤ (ام-مماع

 اهفاهماعالو ذخ اذ لجرلا

 (هبتدتفا اهف) تطعأ

 اهسفن هب تدتفا امو

 لدب نم هب تءاةخاو

 نأالا ارهملا نم اتفو ااه

 ءانبل ىلع ةزج افاحي
 اهقيالأ لادباو لوعفملل
 ندهوهوريم_ذاافا انم

 ةماقاهكرتدب زفيخو < لاتشالا لدب



 (ةجرد نهياع لاجرالو)

 ةلأيضفو ىلا ىف ةدايز

 واعاتة_سالاو ةذللاىف

 حاكدلا كالمو قافنالاب

 هيلع ضرتءيال ) زب زعهللاو)

 سمايال (ميكع) هرومأق

 قالطاا ( نات يمقالطلا)

 ةمال_بلاك قءاطتلا ىنعع

 قيلطتلا ىأ مياستلا ىنعع

 هقيلطت دعب ةة.يلطت ىىعرشلا

 عجلا نودي رفتلا ىل-ع

 ملوةدحاو ةعؤ د ل.سرالاو

 نكلوةنثتلا نيترلابدرب
 عجرامت هلوقكر ب ركشلا

 كاع ةركمأ نياتركر بلا

 وهو نيتنثا نيترك الةرك

 ىةعدب ةئالثل او نيتقلطلا
 ىلاءت هللا نال داو رهط

 ناودنال قب رفنلاب ان مأ
 , || مالا ءادعف ريخلاءرهاظناك

 قالطلا نالىلاءت هنلاربخ
 كلج وب دو متلجاهحجو ىلع

 ناةب زاضا تالق لقو

 كتدتلطا لاز اال لاق جوز

 قدا 0 0

 0 نائر

 ثالثا

 دايةنالا ةجوزلا ىلع بجيواهلاصءراهت- ميم موق. نأ جوزلا ىل.ع بجي فه لو هلامفرخألا
 لاق ىلاعت هللا نال ىل نب زان نأ بح أكفأ مال نب زئأن أب > أ ىف 'ةبآلا ىت_همىف ساب ءنالاق 3

 ايف لاقر عادولا ةبحىفل سو هيلع نا ىلص ل ةبطخركذدن راج ن 6و فورعلا, نيبلع ىذلا لثم نطو
 نهجورف مهالصت ساو هللا تانامإب ن هوعذ- أكتاف ءاسنلا ىف ثااوقاف مسوي .اعهللا ىلص هلال وسر لاق

 حربهريغاب رض نهوب رضاف كاذ ناعف نافهنوهر ك1 أمهر ذنكطوالنأ أنوباعمكلو هللا ةماك

 نات يطا نوين:هنا ا ة'افهل اا 39 كو نهف زركياع اع نطو

 00 رسل ل 0 نمل رح مالو أ ديا ةائعمةننا

 لس ريغل ةءاسم لحتالذاهنلا لو سر د# هلل الالا ال ىهو ديحو تلا ةماكىه ةماكسلا ليقو نا سحاب حب رست وأ

 نأبرعلاة داع ن٠ناكو نوبل ث دحت نأ د الن ذأي الودا:ءءهنوهركسنا دح أ ثرف نكطوبالهلوقو

 سلو كلذ نعاوهنف باخ هنآ تازنناىلا ببر رهنو ؛ءبالواميع كلذ نوريالرءاسنلا عملاجرلا ث ددعتي

 دا ارااناكولو هيفةهاركلا طظارثشال ىنءمالفدوجولا لكى - مرح ثالذ نافانزلا سف ؛شرفلاء طوب دارملا

 ماع نطوهلوةو ديدشااوه حربملا برمغلا ودحلا هيف ناك. !حربمريغإب ريضه_يف برضا نكي لكالذ

 هوقد# مابجالاب نا تربل كورلا وجر يقول علا ىنعي فورعملاب نوهتودكو نهقزر

 لاملان . اهماع قذن ًاورهملان ءاهبلا قاسامب سابع نب ١لاق ةعفرو ةلزخ م« ىأ( ةبرد نه: !علاح رالو) كا عل

 ءاضقلاو ةمامالا:حالصو ةيدلاو ثارمملاو ةداه-ثلاو لقعل اامتمرومابءا لا لع لاه لاول كفوا ليقو

 اهقاطاذاو اهقلاطت ىلع رداقوهف قالطاا ل_جرلا دب و كالذاهط سياو ىرعس واهيلعجوزتي نأ ل جرالو

 (ميع) ْئذ هيلع عمت ءال باغئأ )رب زعةللاو)اه ديب كلذ نم ئث سيلواتءجر ىلءرداقوهف ةيعجر

 هللا لو سر هثعب ةازغىف جرش لبج نبذاعم نا ناي ظ ىلأ ن عهد! ىوخب لا ىور هماك- ًاوهلاعف عي ج ىف ىأ

 لسوء راع هللا ىبهةننالوسرل كلذرك ل ضعبل ,يذعب دب الاجر ارق عجر مثاهمف سو هياعدلل| ىلد

 قالطلا) لجوزءهلوق ُج اهجوزادح ست نأةأرلات ىمالد_>ظل دج نأ ذر لا و لاهتف

 كلذدل ناك اهتدعىعةنت نا لبقاهعجتر امن هتجوز قاطاذا لجرلا ناك لاقريب زلا نب ةورع نع (نات ص

 هنلاولاقم“ اهعحرا اهمد_عءاضقنا تفراشاذا ىت-اهقلطفهت ا رماىلا ل جر دهعفة ىم فا ااهقاط ناو

 لبقت-اف نا ساب جي رسستوأ فورعمب كاسماف نات سم قالطا ا ىلاعت هللا لزراف ادد 5 نيلحتالو ىلا كل 1 ال
 ناك تلاق:شناعنءهلو ىذمرتلا هجر أ قلطيلوأ قلاءناك نم مويا كالذ نمادن د جقالطلا س
 وأةباماهقلط ناو ةداعلا ىف ىه مؤاهعكر | اذاهنأ سما ىهواهقلطي نأ هللاع ءاشباد هنا ساو ةاطد 00

 املكف كقلطأ لاق كلذ فيكوتااقادبأ كب وآ الو ىنمىنيدتف كتقلطأال تاو هنأ مال لج ر لاق ىتحرثك |

 ءاجىتحةشئاع تتاسفاهنربخافةثناعىلعتلخد ىتحةأراتمهذف كتءجار ىذقن: ناكتدعتمه
 كاسماف ناتنيمقالطلان ؟رقلا لزن ىتح مل سو هيا عهنلا ىلص بالا تكسف هنريخاف لسوهياعهللاىلص ىلا

 ةبآلا ىتعمو قاظي ل نمو قل طدق ناك نمالبقم_سمقالطلا فن أ ساف :ثئاعتلاق ناس>اب مبرمتوأ فورعع

 مجازوج ن.لوقوهربسفتلا اذهورخآ اموز حك: ناالاةثلاثلا دعب ةءجرالو نان ىم ىججرلا قالاعلا نا
 نونا بح ىعرمشلا قيلطتل' ناةب الاىن_عمىفليقو ىفاشااوهو ةدحاو هءؤ د ىف ث الإ! !ىالاعأا نيب

 لاقن .٠ .لوقوهريسفلا|اذهوةدحاوة.فدلاسرالاو عجلا نودىبإ رفتلا ىلع: اطن بعت ةقيلطت دعب هه طاطن

 دد-ع ىلع ةلاد 4 > هل , آلان !ليقواماوح ناك ناوثالثلا عقب ,لاقةف.ذ-ايأ نأالا مارح هنأ >اكعا ١ نيد :عجلانا'

 قالطااد دع نأ ىنعملاو+:مهتجوز هب نيبت ىذلاددعااو هةجوز ىل -ةعجرلا«ف لجرال نوك< ىذلا ىقالطلا

 ىذلا :



 ضيملا مد نموأأدلولا نم( نهماحرأ ىفهللا قاخام نمكن ا نطلحالو)

 اكئاسنءورق ند ماهيف عاضامل *« ةعفر ىلا والام ةثروم

 ضيهل انامزالر يطلا نأ امزرفسلاب عم ضباعاو نهزارفا 0 شغ:مووزغلل جرح 2 ناك هنإ دار ]

 ةضيحا ىف ت ءرشاذاةدتعملا ن' ثا! ذولوطأأ ريغ دنعورصق أ ىفاشل 1 325 دعو دم نا ف دانا ةدئافو: |

)1"1 

 لوق ىلع ارق قالطلا هيف عقو ىذلارهطا !ةيقب بسحب وجاوز ذا تاحوا مدع تا هلاك

 اهجوز نمتنابدقفةئلاثلا ةضيحل !ىفةلطملا تاخد اذا اهنع هللا ىذر<شنناع تلاقراهطالا ءارقالا لع رم

 اهاذ_هنالرعأ اذه اسنلاو ىىفاشلالاقةضرحلاب سدارهطااءرقلا تلاقاهن'اهنعءىورو جاوزالل تلو

 لعجب نم لوق ىلعءواهت دع تْدمقن !ة_ءبارلا ةطرا ىف ت عرش اذاف ضل !لاح ىفاهةلط ناوءاسفلا هب ىلا

 ىقالطلا عقو ناك ناةثلاثلا ةطيحلا نمرهطت لاما هتدعىه ة نال ةفينح ىفأب هذموهواضيح ءارقالا
 هلوق ىف صد رئلاب نهمنءرامخالا ىن-عمام تلق ناف ضيحلا لاح ىف عقو نا عبار ةضيحلا نءوأرهطل لاح

 جارخاف تاقلطملا صب رتيلو مالكلا ل_صاو مالا ةروص ىفرب_خوه تلق نه  فناب نصب رتب تاةلطملاو

 نلثتما نوناك_ةهل ثتماىلا ةعراملاب قلبنا بحاممهنإب راع_ثاو صال ديك ًاتريلاةروصف سعالا

 ةباجالابةقئرب هلا ةروص ىف جرتأهنلا كدر ب ءاعدلا ىف يطوق هريظن و دوجوم نع ربخب وهف صب رتلاب مالا

 اهنءربخ وهف ةجحرلا  دجولاق هناكف

 ها للا عض وب ىضق::لماحلاةدع ة6ىوالاةإ5لاإل# لئاسم هيفو و ةدعلا ماكحا لصفإلا

 هع رإ لءاحلاىوساهنعىفوتملاةدع مة يناثلا وللا وع ةمالاوةرحلا كلذ فءاوسواهجوزاهتعىفوتام لاو

 ةسالاو ةمالاو ضثادا كلذ ىفءاوسوهدعب 1 لوخدلا ل بقاهجوزاهنءتامءاوس مايأةرمشءوره-ثأأ

 هن الث ىهو ءارقالابامد_هف ضيحل امه د_- ناب رض ىهواهلوخ دملا ةقلطملا ةدد دمهنلاثلا ةلكسا الع

 ةقاطملا امأوره أ ةثالث امتدهف طق ض<لنوكستوأ ربكسلاما ضيا ن .تاسالا ناش ابرمغلاءارقا

 نأ ارقءارؤالا قوفهأ هلاهف رئارحلاةد_عفقت ءامالا ة دعوي ةعبارأ اةلّم ملا قعاوم ءاعو دعالف لوخدلا لءق

 ةمالادةعنو نيتقلط قاطي و نيتثاديعلا حك ني< ةع ىلاعت هللا ىضر باطلا نب رمتلاق فمن الهنال

 ليقودلولا ىنعي نتابع لا( نينا 10 ةناواتلام رانك نا: نطل عالو)ىلاءتهلوقو ف نيتضرع

 نامّدكلا كلذب لطرتل + وأ ضرحلا نءاهجرىفهنلا قلم ' 0 ايعك اول لم 0 0

 تانمؤملا لءف نءاذهنا ىندملاو دلولاوأ ضيحلا نم 20 الا ىف ةنامالاع ا نامتكملا

 ل هف أ نم قوقحلا ءادأن أ ىنع.انمؤمتنكن ا ق+دأ كلوةكوهفءاوس هيفةرفاكلاوةنمؤملاتناكن او

 ١ نم كناعا كعنعنا ىفبني ىنعملاو ىنماظت الف انمؤم تكن ا ملي ىذالل |وةتو نينمؤملا

 تروط دق تناك ناو ضئاح ىفالوقتاهجوز ف تب غراذاة أر ملاتناكليقوةداتق لاق بدرب -هل دلولا قاما
 تءاكناواهعجاريل

 لعبلال اك هتج وز ماي هما ,ةاالعب جوزلا ىم من ةنهج او ىنعا (كلذف نهدربق>أندناو عل ود) ةنامالا

 تقوىضذتا اذافةد_ل لا لاح ىف أ كلذ ىف مهملا ن نهدرو نرمعجر ىلوأ نهج اوزاو ىنعملاو كالاملاو دما

 ناو حالصالا ةعجرلاب جوزلا دارأ نا ىنعي (احالصا اودارأنا) ة ه_ءحرلاودرلا قدح لطب دقفةدعلا

 نينمّوملاهْللاى مفرارضالا كلذب نورب و نوءجارياوناك ةياهاجلا لهنا كلذو .نهم رارضالاالةرسشعلا
 ىذلاىل'م ل ل ولا ا م هصماو كلذ لم نع

 قد> ىعئاربا همن. د اذاالا مجال >و زا قد نا كالذر (فورع' 9 جاوزالا ىن« نوي اع

 ا كك ا د وا هه خلا راو نو نك

 بيس ؤو مظل

 ءاداب نه سعأو الذ ىعهنلا ن . هابنف هنوةتل ترهط قش لوقتوا عديد تمد 5 ةةدهاز :

 تدارأ اذا كلذوام-م,مموُأ

 ةمتكفايحو زاقار ةةأرملا

 نا اهقالطب رظتنيال

 دلولا ىلع 0 مضت

 رس كر تمتكوأاه<

 ضناح ىهو تااقوا هذيح

 قالالل الاوختسات رهط دق

 نكا نا)لاقف نولعفمظع مث

 ىلع ىرتوال

 (٠ماوعبد)  متظعلا
 ءاتااو لدي

 ق>أ) عملا ثي أنا ةقحال

 نم ا

 ع ل اوعدلا

 لوأ نوجاوزأ ىأ( نهدرب

 ىلع ليلد هيفو نهتءجرب

 مرال ىجرلا قاللماا نأ
 دوب اجوز دامس ثيح ع طولا

 ةدمىف(كلذف) قالطلا

 ناىنعملاو صد رثاا كالذ

 ايي و مرا دار انا لحلا

 ةعجرلا ىفاق- اط ناال
 ةعجرلاب ١( اودارأ نا)

 نوني و مهنيامل (احالصا)

 اودب ريو نيل اناسحاو
 لثمن ط و) نيتراضم

 نلبي و (نولعىذلا
 نءلاجرلا ىل-_عقألا نم

 ةر.شعا نسحوةقنلاورهملا

 فت ىذلالثمةراذملاكرتو

 ىوعلاو ضالا نم نوملَع مط

 ىذلاهجولاب (فيرعللاب)

 ا

 نيجوزلا دح ا فاك الف سانلا

 ةلئاماابدار ا اوهل سلام 4 50

 لاجرلاب ىراياميهلباقي نكعاو كاذ و2 لعفي ن أهل تزيخوأ هب .”ثتاسغاذا هياع بالف لمفلا سنج ىفال :تح هنوك ىف بجاولا ةلثامم



 ةثيفلا مهكرتو مهرارصأ ىلع ديعووهو«2ذب (ملع) هلاليال (عيمس هللا ناف) ةدملاىشم ىلا اومب رثف“ ىفلا كرثب (قالطلا اومزعناو)

 نولؤ» ني.ذالهلوقلليصفن اومرعناواؤاف نافهلوفانلفو بيقعتللءافلا نالة دا ى ةيدمباومزعناوا 5 ئءعمةللاهجءر ىفاشلا دعو

 (تاقلطملاو) لوحتي رالإ مقأملالاو هرتآىلا دنع تقأ كن جا نافرهشلا ! انهك ا, زئان لوقت أكل هفملا بقعي ليصف ةلاو مهئاسن نم

 ةرودىف سمالاجارخاو تاق ةاطملا صب رثتاو مالك-!!ل- الا :ءم ىف بخ ( نه سفن أب ع ندبرش) ءار ةالاتاوذ ن +نملوخ كاذار 1

 ربع وهف صب رتلاب مالا نملدّتما نوم اكفهلاثتءاىلاةعراسملا بقلم نآس 6535(2) امنهنإب راعش او يمالل ديك انريملا

 مطوقهو<و ادوجوه هنع

 جرخأ هللا كجحر ءاعدلا ىف

 ةناجيتسالابةقئرب ا ةر رمق
 وهف ةجرلا تيد-جو امناك

 !دتبملا ل عهؤانب واهتعراك

 انك ننساكم

 لد ةيهدسالا لالا نال
 فال تابثلاو ماودلا ىلع

 سفنالا رك ذىو ةيلعف/ا

 صب رثلا ىلع نط "جيده

 سفنا نال ثعب ةدايزو
 لاجرلا ىلا عاوط ءاسنلا
 نهسفنأ نعمقي نأ نصا

 حومطلا ىلد اهبلغيو

 صيرتلا ىل_ع اهئريعو
 وأءرق عج (ءورق ةثالث)

 هياعهلوةاض يلا وهوءرق
 ماياةالسصلا ىعد مالسلا

 ةمالا قالطهلوقو كنارقأ

 ناةذيحاهتدعو ناتقراطت

 ىلاعتهلوقو نار هط لقيمو

 ضرحلا نه نشب ىقاللاو
 متدترا نا محاسن 1

 ماقافرهشأ ةثالث نوتدعف

 نود ضرحلا ماقم رهشالا

 نم بواطن الوراهطالا'
 ضرحلاو ,-رلاءاربتسا ةدعلا
 ماحرالا هب ربت ىذلا وه

 «:ضعب ونًارقب ةدعلا تضقنال فاشل لاقاك ١ ارهط ناكولهنالو ةذيحلابةمالا نمءاريت_سالا ناك كلذلورهطلا نود

 :رهطلارخ ١ ال اهقلطاذاهنالةثالثلا٠ نعددعلا ضةتناذ او ثااثلا

 بيسملا نبد,عسلاقوةفيذحوب أ وىرو:!نايغسلاقدب وةنئاب ةقلطاهيلع عقب رهشأ ةعب اراة د تصماذا

 وهلب لومي سيلفر هشأ ةعب رأ نم لقأاهأط,الن أ فاول ىناثلا عرفلاإب ةيعجر ةقلطاهياععقي ىرهزلاو |

 سياف ريش أ ةعل رأ اهاطيالن أف اح واو ثلاثا عرفا نيعت رافكهمزلة دلاىىهغ مل قاهئطوناف فلاح |

 تضمدقو قالطلاوأءىنلابةبلاطلاتوبثو فوقوال طرمش5 :اءاقتب نال ىتفاشلا د_:عةدملا ىضمدعب لوع

 قرهشأةعب راءاليالاة دم *(عبارلا عرفاا9ع ةدملاىضميقالطلا عقي وايل اومنوكيةفينح ىنأ د- دعوةدملا

 جوزلان ءةأرملارب_طةلقوهو عملا يوخلم رض دماهمنال ىفاشلا دئعاعم جديعلاو راق

 ةفينح ىبأ دنع نأريغ قرلابءاليالا ة ةدمفصخنت ةفيذح ىف ًاوكلام ٠ نءعوةنعلاةدكدبعلاو ره اهيف ىوتسف

 نهج رخ عيطواذا دي سماخلا عرفلا قالطلا فاكجو زلا قرب كللام دنعوةأرملا قرب ءالءالاة دم دنت:

 ةرفغملاهدعو ىلاعتهللانالهيل- ةرافك الليقوءاماعلارثك الوقاذهو نيعةرافك هيلءبح وءالبالا

 ىفال ه:عةب وقعلا طاقساىف كالذ لاق هيلعةرافكلا بوجوب لاق نهو ميحرر ومع هَللانافاؤاف ناف لاقف

 ىنعي( مماع) مطاوقال ىنعي (عيمس لا ناف ) عاقيالإب» وقم ىأ( قالطلااوم .زعناو) ىلاءتدل وق رافكلا

 ل جوزع هلوق ُج مزعلااهبف طرش ىلاعتهنالاهجوزاهقلطإ ملام قاطتالا نأ ىلع يلدهيفو مهتايذب

 5 قالطلاا هيلع جوزلا مقوأ ىتلا ىهةقاطملاو نهجاوزأ لابح نم تايلخلا ىأ (تاقاطملاو)

 وبألاق رهطلاو ضيخلا ىلع عقب مساءرقااوءرق عج (ورقةثالثإ) نجوزتيالف نرظتني ىأ ( نهسفنإب
 لل يةوروطلا فزاجم ضيحلا ىف ةةيقح هنا لوقو ضايبلاوةرمدعال مسا قفشلاكدادالا نمءارقالاة دمع

 فو محرلا ىف مدلا عقجيض يملا تقو ف نال عج ىأأر ة نم عجلاهل_صأ ل قفهإ صأ ىفاو ةات+او سكعلاب

 ضيخلانال هيف ناك ىذلاه تقول ىأث ا الا تقول! هلصليقون هلا يع رهطلاتقو

 امهدح ا نياوق ىلعءاهقفلا فات خاءارقالا فةغللالهأ فال ابسحو تقول قاب رهطلاوت قول 1

 تماصلا نبةدابعو ىسومى أو سابع نباودوع_سم نباو ىلعور مت نع كلذ ىور ضيا ىه ءارقالا نا

 لاقو هبامصأو ةفينحو ًاوىروئلا نايف سو ىعازوالاو ىدلاو كاحضلاو ةمركعلاق هب وءادردلا ىنأو

 اهناىئاثلا لوقلا ضرحلا اهناىلابهذأمو.لااناوراهطالا ىهءارقالا نالوقأ تنك لبنح نبدأ

 ىفاشلاو كلامو ناثعن.نابأوىرهزلالاقهب و:-ثاعور م نباو ثباثنبدب ز نع كلذ ىوري راهطالا

 ماي ىنعي كنئارقأ مايأةالصا| ىعد ةضاصسمال |سو هيل ءهللا لصهلوق ضرحلا ىهءارقالانا لوقي نءةتجو

 ىهوهنأ ما قاطاملر مع نا ناراهطالااهنال وة. نمةواهذيح مايأالاةالصلا عدنالةأرملا نال كضي>
 نألبق قاطءاّغناواهكسمأ ءاش نا مثرهطت ىتحاهءجاريلفه يمر معا ل_سو هيل -هنلا ىلصىبنلا لاق ضئاح

 لوقةغالا نمدهدضعيو ضرحلا الر هطلاوهةدعلا نامز نارب_خافاط قلط. نأ هللا ىمأ ىنلا ة دعلا كالت سمع
 امكئارع م زءاهاصقال دشن 03 ةوزغمئاجتنأ ماع لكؤف ىذثعالا

 ةثرو»
 ةدعلا ٠ ن٠ءبوسحريغاذف ضيخحلارثسآى اهقلطا ذاوه دنع ةدعلا ن بوكا

 هب لوعفم هنا ىلع ةثالث باصتناو < ىرقم ةمة1 ماو تضاحاذإ ةأرملاتأرقأ لاقي وهنودام ىلع حبال صوصخم د دعا صاخ مسأ د اع !اوان دنع

 لمهملاةلزنملامعتسالا لولقلالي زن:هيلعرثواف ءارقالا نمءرق عج ىفالامعتسارثك ا تناكءورقلا لعلواعاستا ةيعجلا



 ال

 ةيئلاو دقءااوه بقل بسكو هلم دصقوهي ءاع متم .زعاعك ذخاؤي نك
 امافهتافصو هامسإب وةتلابالا نيعلا دقعنتال دي ىو الاهل“ ملا لك ؟اسمهنقو يال 9 نادى لدفإلا

 نترات ا 06 1 ا 3

 ىفأوىنلاو ةبعكلاوهلوقك هللاري_ه:فاحلازوجال ةيناثلاةلث ملام 5 را كلذ

 رنا نع ىورام هب فاملا هركوهيلعةرافك الوهنيعدق_هنتال كلذ نمعذب فاحاذاف كلذوحو

 نيحيحصلا ىف هاجرت مصياو أ هللاب#فاح .افاقااح ناك نفمنإب اباوفلخنأك اهن اهنيهللانا لسوهيلع

 نكي.لو ضام ص ىلد ناك ناوةرادتسلا اك 2 قتسملا ىف سعأ ىلع كاخادا يهمل لادا«

 هذهفلعفامو تاعف دقاو أل ءف دقو تاعفام هللاو لوي ناب هفلح لاح هباملاع ناكن اف ناكف ناك مهنا ىلعوأ

 ىفاشأا دنعةرافكلااويذ بجو مثالا فاهبحاص سمغتاهنالاسو © تيمسرئايكلا نءىهو سومغلا نيعلا
 الهاج ناكناوةريبكىهفاملاع ناكنافهيلع ةرافك الهنا ىلا: وب أب هذوالهاجو أ ىلاع ناك ءاوس
 ءاشولواوماع مه ذخ اويالهناربخأ ىتلا مهتاعأ نماوغاامفهدابعا ىنعي ( روذغهللاو) نيمعلاوغا نم ىيف

 نايصعلا لهآ ةلاهْم, كرتىف ىنعي( مياح) لجالا فاهيلعةبوةعلاو دي | .زلأو مهي ١

 لفاغوهو ايالبلاو تاذآلا هيقيدقو قتلاربلا تبا ىضلعباف كادوسوغرتقس عسل
 وذ مياحلا ىباطااناياسوب أ لاقو هلأسي ودهوءعدبىذلا كسانلااهيقياكهودد نأ نعال_ذف هرك ذل

 زجلا عم حفاصلا قصاسي الو صاع ايدءالو لهاج لهج هفخ سالو بضغهزفت سال ىذلاةانالاو 3

 نبذلل) لجوزءهوق هب وقعااب لكيال ىذلا ىلاذملا م جيوفصلا يلح اع علقت

 ري:كلاق نيا ةيلالاو نوغاحيى أن ولؤ. (مهم ان نمنولؤ»
 تر ةيلالاه:متقيسن او «. هنيعل ظفاحإلالالا ل يلق

 لاقكب رفأالوأ كعضابأالوأ كءماجأ الهنلاو لاقاذا[مءطولا كرت ىلع نيعلاوه عرمشلا فرعىءالبالاو

 ة:-باا'هب رقيال فاح هيطعت نأ تءافًاي_ثهتأ رما نم لجرلا با ط اذا ةلهاجلا لهأ ناك سابع نا

 اوس ملساء 0 0 اتكولعبتا د الا 0 دي 10 رقبال نأ ف احيف هريغ اهحوزت

 مام ا نء٠نولؤ., نيذالةبآلاد ذهلزنأ أورهشأةعب 0 راى لجرلا د_عامهب عي ىذلا ل جالا هلىلاعت

 ءطولاب نيعل نءاوعجرىأ (اؤافناف)ر اظن :الاوتيثتلا صب رتلاو( رهشأ ةعب رأ) راظنتاىأ (صبر:)

 هنأأصابهرارضا نمباتاذا جوزال( ميسر روفغ للا ناف)اهعامجكرت نمهيلعاوفلحا_.عأوغجر ,ناف ىنعم او

 برقيالهنا فاحاذا دلوالا عورفلا9م ةبآلاكحب ىاءتتو«عورفإل نيبئاتلا لكل محرروفغهلاف
 ءىنابصؤيو جوزلا فود رهشأةعب رأت ضم اذاف لوموهفرهشأةعب رأنمرثك ًاىهةدموأادبأهتجوز

 نوال عار ءامزدلا ىو ناطور لوقوع رت ار خاب ا راس 90 ١

 ديعس هيلا : بهذو ىلو م اف قون لو: مهاك لس و هيل عفثلا لص ىبنلا باصصأ نمرسش ءةعضب تكردأ ناس

 كساس ل ها ناعاسو ريبج نءا
 دسم ا دصقل 1 حجت هلا رم 1 يقل جاع ا توج : دل بج اة ضم اق نوعا اح يا وج 0 دا 2 ؤججاا اراجلال] يس +

 ناوهو ني.اف تذكلا|

 فال هنا ل|عبام ىلعفاحب

 نيعلا وهو هلوقيام
 ىفاشلا قاعتو سومفلا
 بوجو ىلع صنلا اذهب

 نالسومفلاى ةراغكلا
 دصقلاو مزعلا باقلا بسك

 انهةنييمري_غ ةدخاؤملاو

 ناك_ؤةدثاملاف تنسو

 اناقو انه انايب ةمب نايدلا

 ىهو ةقلطم انهةنخاؤملا
 ةدخاؤملاو ءازحلا راد ىف

 الف ءالتالارادد ةددقم مث

 ىلع ضعيلا لح معصب

 (ملحروفغ هللاو) ضعبلا
 قوغللا ؟ ذخاؤيل ثيح
 (نولؤينيذال) مكناعأ

 نباةءارق ىهو نومسق»

 نمر وهنعةللا ىذر سابع

 قلعت مهم اسنن») ىف

 نيذال ىأرورجلار راخلاب
 كلوةرصن ىنهكللوقناك

 نم ني-اؤملل ىأ ةنوع»
 ةعب رأ صب رث) مماسن
 نياؤمللرقتساىأ( رهشأ

 رهشأ ةعبرأ بقرت

 ىدءي ىل ؟نال نولؤ.بال
 ىلعنالف ىل ؟ لاقي ىلعب
 ىل لئاقلالوقو هنأ سما
 هموت يهو هنأ يما نم نالف

 لوقت نأ كلوةبآلا هذه ن٠

 م عىدع

 ليقهنأكف دعبلا ىنعم نم

 نيلؤممها هسأ نم نو داعب

 رهشالا ىف (اذاف ناف)
 اؤافناذهتلا دبع ةءارقل

 َه رافكلا عرش ثيح ( ميحرروةغهنلا ناف) هكرتب



 ءاجااو دممابب اوثلاب (نينمؤملارشب د هئاقالاو دعتسافهياا نورئاص (هوفالءمكنأ اوهاعاو) ىهانملا ىلعاؤرتحتالف (هللا اوقناو)

 لك نالمطعاا فرحت وب مف هفرفت.لاوحأ ىفعق وهناكلوالا ث داوحلا كلن نعمطاؤس نالاثالةواولا عم مثداوالب تاىص ثالث كنولثسإ

 ةرعهللا اول_عئالو )كلذل عملا فرحب ءى دحاو تقو فرخالا ثداوحلا نعاولأسو (1"9) ًادةبملاؤس تالاؤلا نم داو

 ةإ١ف ةضرعلا (منامإل

 ىهوةضةلكلوعفم ىنمع

 ىلا نودهضرءتام مسا

 ىلع دوءلا ضرع نم
 ريص» وهنود ضر عّميؤءانالا

 لوقت هنتماعنامو اؤجاح

 ريجلا نود ةضرع نالف

 ىلع فالحب ل-جرلا ناكو
 ةلص نم تاريخا ضعب

 نيب تاذ حالصاوأ محر

 ةدابعو ا دحأ ىلا ناس>اوأ
 نا هللا فاخأ لوقي مث

 كايف ع ف تنحا

 ليقف هنيعى ربلاةداراربلا
 ةضرع هللا اواءجتالو يل

 املاؤزعاح ىأ منامإل

 فواحلا ىمسو هيلع متفلح

 نيعلاب هسلتانمع هيلع

 وف راسل ةناع ردك
 اهريذ ىأرف نيم ىلع فلح

 ه:يعنعرفكلفاهن» اريخ

 اوقتتواوربت نأ) هلوقو

 (ساخاا نيب اوداسصدتو

 ىأمناعالنايب فلطع

 ىتااا مل ءفوالا رومالل

 حالصالاو ىوقتااوربلا ىه
 قاعتن ماللاو سانلا نيب

 هللا اولءعالو ىأ لعفلاب

 نآزوجب واخزرب مكن امال

 ىل_يلعتال ماللا نوكت

 وألءفلاباوربتنأقلعس و
 م دخاؤيال) ك_:اينب ( ملع) كال ( عيمسهنئاوإاو ربتنالةضرعدب كناعأ لجالهلنا اواعالو ىأأةضرعلاب

 هللارب ادقف اهزواجاهدرواذافاهدراوالا نم ناو ىلاعأ اوقوهو هيف همسق هنناربب امر دق ىنعي م.سقلا ةاحمالا

 نا اورذ>ا ىأ (هللا اوقتاو) ةبآلا قايسليلدب اصلا لمعلاوريخلا نم ىنعي <سفن الاوهدق ليقو 00

 مكلامعإ مكي زجيفةرخآلا فهيلانورئاصىأ (ةوقالمكت ااوماعاو) هنعهللا؟ اهنام أيشاونأت
 ىتلزت (مكنامالةضرغتااواعتالو) لج هزءهلوق هَ ىلاعت هللا ن.ةماركسلاب ىنعي (نينهؤملار ثبو)

 بالو «ماكيالو هياعلخ ديالهنبا دمع فاق ئي*نامعنلا نب ريشب هنتخ نيب وهندب ناك ةحاور نب هللا دنع

 كفالا ب دح ىف ضاخ نيح ححطسم ىلع قف نبال ن افلح نيح ىتيد_طلا ركب ىبأ ىف تازن لي ةو ةنآلاو 1

 ىنعملاو ةضرعوهف ئذثلا نععنجف ضرتعيإ. لكوةوةلاوة كشل|ةضرعلا ليقوئشا ةذرعم لحام: ةضرعلاو

 هللإت لح دق لوقيف محرةاصوأر ب ىلا ؟د_> اىعدب,ىو::لاوربلا نم مكلاعنام اييسةللاب ماا اواعجتالو
 اوفاحتال هانعم ليف (سسانلانيباو-لصتواوةتتوا و ردتنأ) حالصالاوربلا كرت ىفهنيمب لتعيف هلءفأال

 متتكناو هللا, ف للا اورث كمال هانعم ليقو ذيع نعءرفكسيلواهمأ افا مم ءاريخاهريغ ىأرف نيعىل_عفل>

 ىنعي(ميلع) كفل + ىأ( عيمس هئلاو ) ءيلعةءارلا ن برضةنلاب فلحلاةرثكناف نيحا دم نيقتم نب راب
 هبدتعبالامو مالكا نم حورطمطقاس لكوخالا (مكذ يأ فوغالإبهنلاك فخ اؤيال) لجوز ءهل وق متاينب

 م نخاؤيالىلاءتهلوق لزب تلاق هشئاع نع ىورامد دضعب وىعفاشلالاقهب و ةمو دصقربغ نمناسللا قدس

 تلاقلاةدوادوبأ «_عفروافوقو م ىراخبلاهجرخأأهنلاو ىلِ وهتلاوال ل_جرلالوق ىف ؟<_:-أ ىفوغللابهللا
 افوقوماضي ًااهنعهاوروهنلاو ىلبوهنلاو الك هن. ءىف ل جرلا لوقوه مو هيلع هللا ىلص هلا ل اوسرلاق ةشئاع

 ةفيت>ونألاق هبو كلذ فالخ هل نيبت م قداصهنا ىري ْئش ىلءل-جرلا فا < ناوهوغالا ىنعمىف ليقو

 ىلع ناسنالا فل>وغالا نا كلذ ف تعمسام نس اا طوملا ىف كلاملاقه دنع يل -مثاالو هيفةرافك الو

 ىلءةراقكلااماو ةراقكه.ةنوكت نأ نممظعأ اذهفالامدب عظتقي وأقول رذتعي وادح ادن ىذربل

 مهاردةرسشعل هب ول عيد ال فا نأ ل ثم هلعفي ال مثل في ناو ا ةلعفي مثول ءف هل حابملا يذلا لعشي الن أف اح نم

 وغاىف ةفينح ىفأو ىفاشاا نيب ىذل' فال حلاة دئافوهب رمضيالمثءمالغنب رمضيل فاح وأ كلذ هعيدب مث
 هنا دعب يد ىلع غل > اذا امفاهمجوب وةللاو ىله وهتلاواللجرلالوق ىفةرافكدلا بج وبال فاشلا نا نيعلا

 بهذموةمركتو ىحذلاو ةثناع) وقوع ىفاشلا به ذمر كلذ دضب كب ةفينحوب أو نكي مهنا َنانمث ناك

 ىفليةولو>كموةداةقوا نب ناهلسو ىرهزلاو ىخنلاو دها#و نسحلاو سابع ن؛لوقو» ةفين> ىلأ
 هللا كبناعيال ىأك دخ اًويالى:_عموةتب! ا دصقريغ نماوهسعقءاموه ليقو بضغا !ىنيعلا هناوغللا ىنءم

 ىعب (.ب ولق تيك ايو دخاؤي نكدلو) نيعلاوغلب ةرافكسلا مكمزليالىأ5 ذخاؤبال لبقو نيعلاوغلب
 ناكل

 هنظب ئث ىل عما نأوهو نامعالا ىفهبدةءبالىذلا طقاسلا نيملاوغاوهريغو مالك مهب دتعيالىذلا طقاسلاو هللا (مكناع قوغللابهللا

 دصقريغ نم هنا! ىلءىرجئاموههنناهجر ىتفاشلا دنعو كد اهدا ىذلا نيعلاوغلب ك<بقاعبال ىن_هملاو ف الخ سمالاو هيل ءفلحام ىلع
 ىلا دصقلا مث نمهةفرتقا اب ( ب واق تبسك ام) كبقاعي نكناو( 5 نخاؤي نكللو) هتلاو ىلب رةتهارالوحت فاحلل



 ال

 ؟-!ثرح م ؤاسن تازنفلو>ًدلولاءاجاوئارو نماهعماجاذالوقتدووما!تناك لاقرءاج نع (ق)|

 ثيدالارك ذواهربد نم اهابق ىفةأراا ىف نملوق:دوهبلاتناكى دمرت ةباور ىف وومجاش ىلا < -:رحا اونا

 تاو>لاق ككله امو لاق ت له ننال وسرا,لاقف ملسو هيلع هللا ىلهىننلا ى ار مع ءاج لاق سابع نبا نعو

 اوتافكلث رجم ؤاسنةبآلاه ذم لسوةياعةتنا ا صهلوسرىلاهتلاجوافأ ثهياعدري زفلاق ةليألا ىلحر

 تاوحهلوؤ حيحد نس ثيدح لاقو ىذءرتلاهجرخأ ةضب+اوربدلا قتاوربدأو لبق أمت:ث ىفأ ك-:رح

 نكلداتعملا للا ىفاهاتأ هناهبدي رب نأز وحب ودرهاظا ذهداتءملا لحل اريغ ىفناتالا نعةيان كوه ىل>ر

 مهودوهج نم ىلا اذه ممنئوزهأ مهوراصنالا نء٠ىملا اذه ناك لاق سامع نبا نءواهرهظ ةهج نم

 ل_هأ نأش نم ناكو .هلءف ن ءريثكبنودقياوناكف اى مهياعالضف .ط نورباوناك-ف باك ىلهأ

 اوذخ ا دقراصنالا نم ىملا اذه ناك-ف ةأرملانوكسام قشأ كالذو فرح ىلءالاءاسنلا اونايالنأ باكا

 تالبقم نم نوذذاتب واركسنم احرشءاسناانو-رمشي شي رق نمىملا اذه ناكو مهلعف نم كالذي

 ل عنمإنأ بهذفراصنالا نمةأ سما مهنم لجر جوزتةنيدملا نورجاهملا م دقاماف تايفلتمو تارب دمو

 كلذ غلبف امه سمأ ىرس ىت> ىنبذتجافالاو كلذ عنصاف فرح ىلع ىفؤذ.:ك اناتلاقوهيلهنركناف كالذ

 تالبقم ىأ متاش ىلا مك :رحاوتاف ل ثرح مك ؤاسن ل_جوزءهللالزناف مل سو هيا عننا ىلههننالوسر
 هلوقو اطةنجالةروصلا ليقو مخدلا نئولاودوا دوبأ هجرت داولا عضوم كلذب ىنمي تا ةاتسمو تاربدمو
 اهئطواذاه دي راح نالفح :رشلاقيءاسنلا نو -رمشي هلوقوهبن اج مث لكف روف احلا قرا فرح ىلع

 ىفججاذاقربلا ىرس ن٠ هلدأو مخافتو مظعو عفتر ا ىأ اه ىمأ ىرس هلوقوط سلا حرمشلا لصأو اهافق ىلع

 ىأكنرحا اونا مث رح ؤاسأ ىلاءتهلوق ىفلاق مسو هيلع هثلا ىل هللا ل اوسر نأ ةءاس مأ نع ناعمالا

 هانعم كلا ثرح ىلاعت هلوقو ئس> ثيدح لاقو ى..رتلاهجرْخ أ نيسااب مامسىورب ودحاو مامص ىف تش |

 تابنلاكداولاورزبلاك ةفطنلاو ضرالاك ةأرملا جرف لعؤهيدشتلا ليبس ىلع ذهودلوا تبنمو ككل عرزم
 ةليقم محدش فيك ىنعملاو لبقلا ف ناك اذا تش ثيحو ماش فيكى نعي ( متثش ىف مك-:رحا اوناف) جراخلا

 ثرهلا لح نال نهرابدأ ىف ءاسنلا ناينامم رحتىع ليلدةبآلا فو جرفلا ف ناك اذا لاح لك ىلعةربدمو
 نم نوعلم لن وهيللع هللا له هللال وسر لاقلاقةرب رهىنأ نعىورام كلذ. ؤيوربدلاال ل بةلاوه عرزلاو

 متتشناو اولزعاف متثشنا ىنعيلزعلا ىفاذ_هبيسملا نب ديع_.لاقودوادوب هجر اهربدفف ةأرصاىنأ

 رمأتسلاقهناهنع ىوريووراف تئش ناو شطعف تئش نا كوس لاقف لزعلا نع سابع نب | لئسواولزعنال

 لاقمهانىورو ينل ادأولاوهاولاقول ازعلاةءاج ركود حج لاقدي وة الإ نضام ازعلا ىف ةرحلا
 تاق ةبآلاهذه تاز ميف ىردن لاق كل ثرحمك ؤاسن ةبآلاه ذه قف فحصل ار مع نبا ىلع كسسمأ تنك
 قاهنا نسحلا نب هللادبعىورةبآلاهذ_هتازنف هيلع كلذ قشفاهربد ىف هنأ ما أل جرف تاز, لافال

 ءاسنلا نايناباسإبىرب نكي لهنا هلأ دمع نع عفانهت دب ثي دحام معايهللاةفرع نبهللادبع نيلاس

 كلام نع ىو نهرابدأ نم نهجورفىفنوتؤي هللادبعلاقاااطخ ا ودبعلاب ذك لاقف نهرابدأ ىف
 مرحهللا نالاولاقو نهرابدأ ف ءاسنلا نايناميرحتىلعءاماعلاروهج عجأو هباصص أ هركن أو كلذةحابا
 هللانالو ةمزاللاةساجصلا لجالربدلا مرح نأ ىلواف مدلا وهو ةضراعلا ةساجناا لجال ضر! لاح ىف جرفلا

 ىلاءتهلوقو ف هريغىلا«-:ع لودعلا ل حالف دلولا تابن نو يهب ثرحا وش ردات ذ ىلع ضن ىلاعت

 ىلص ىننلا لاق لاق سابع نبا نع(ق) عاجلا دنعءاعدلاوةيمستلا اومدق ليقودلولا ىنوب (مكةنالاو دقو)

 انتر رأت ناطرثاا بنجر ناطيشلاانبنج مهللا هللا مسب لاقدله اين أدارأ اذاك دحأنأول ملسوهيلعهلل

 لاقةرير ه ىفأ نع( ق)طارفالاميدقتهب دار ل يقوا أ ناطيشلاهرمض, مل كلذ ىفدلو اموهنيب ردقي ناهناف

 (م نا
 فيكوأ مكئش ىتم نه و٠ ماج

 هيلع را ةكارا متئش

 نوك نادم ةء>طضموأ

 عكوموهوأ'دحاو قألا

 ىال_يةءوهو ثردحلا

 ميضارأ نون أن اكن هوت ف

 اهوثرحتن أن ودب رتىتلا
 رظحال متئش ةهج ىأ نم

 هلوقو يح نودةهج يلع

 ءاسنلا اولزتءاف ىذأ وه
 اونافهنلا [سمأث يح نم
 نم متئش ىفا م 0

 ةفيطللا تانانكلا
 هع تاس اركشلاو

 اهببدأتي نالسم لك ىلعف
 اف ال كفلكشسا ى

 تايناكملاو تارواحملا

 بعام( كسفتالاومدقو)
 هحلاصلالاعالا نمهعدقت

 هنع مثيهنام فالخوهامو

 ةيمفتلاو أ دلولا باطوهوأ
 ءاطولا ىلع



 لمعلا كرا |بحب دكنيح

 ا ترسل

 ىت> اهمرقب الةللاهجر ىفاشلا

 هلوق هل_ءاد رهطتتو رهطت

 نرهطت اذذ) ىلاعت

 عمجل نهوعءاف-( نهوثاف
 مىمأث يح نم امهني
 ىذلا ىألا نم (هّللا
 وهو ؟لاهلاحو هب هندا 1ك يأ

 بح هللا نا) لبقلا

 باكرا نم (نيباو ل

 نيداوعلاواه ع اوهئام

 اولزفاولز ناو ىلاءتهنلا ىلا

 وةعمظعب هتف رعمل ةبحملاو

 بحي و) سأي يال ث يح هللا
 و الا ) نب رهطتملا

 ءاسنلا رابدا نمنيهزنتملا

 ضرحلا ىف عاجلا نموأ

 دوهملا نكش >اوفلا نمو :

 هلهألجرلا ىتأاذانولوقي
 لزنف لوح دإولا ىنأةكرأب

 عضاوم( مث رحم ٌؤاسن )
 نهيبشزاجماذهو أ ثرح
 ىفيقلب املاهيبشت ثراسحماب
 ىتلافطنلا نم نب ءاحرا
 دلولاوروذلاب فلا اهنم

 مم ٌؤاسنهلوق عقوو تاينلاب

 احيضوتوانايب ع. 1 ثترح

 ثيح نم ندوناف هلوقل
 ىاملا نا ىأ هللا كسمأ

 ناكموه هبهنناك ىمأ ىذلا

 ثرفلا ناكمال ثرحلا

 بوااملا نا ىلع اهممذت

 باطوه ناينالا ف ىلمالا
 الف ةوهثلاءاضقال ل سنلا
 ىذلا ىتأملا نمالا نهوتات
 بولاحملا اذه هن طبت
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 نم نهوناف) نئطيح نم ناستغاىأ( نرهطناذاف) نلستغي ىتحهانعموءاطلا دي دشتب نرهطي ىرقو مدلا
 نهوناتالو هبهنلا ىمأ ىذلاوه هناف هريىلااو دّءتالو جرفلا ىف نهوؤط سابع نبا لاق ( هللا يم ثيح

 ل ل<ثيح نه نهوتأو هانعمليةورهطااوهو هبهنلا ؟يمأ ىذلاهجولا نم نهوتاف ليقو أ لاريغىف
 ٍتامرحم الو تافك-ةءمالو تاماص نكي الن إب كلذو نهنايشغ

 نمزف عاجلا رحت ىلع ن وما: تااعجأ (والاةلئملاوي ة6لئاستي فو ةيآلاه ذه مح > فلصفإلا
 اهربد ىفةًأ ماو اضئاح قا .لاقإ- توهم ما عهنلا ىلص بن !|نعةربر ,هىلأ نءعرفاكهل سمو ضيحلا

 نمو ظٍلغتلا ىلءرعلا لها دنعاذ هىنعمانالاقو ىذمرتلا هجرت د < ىلع لإ اع : رفك دةفانعاكوأ

 هيلابوتي و هللارفغتسهناامهدحأ نالوقةرافكحلابوجوىفو مامالاهرز ءمرحتلابملاعوهو هإعف

 لوقلاوهو ةرافكتاه يلد بنهناىناثلالوةلاو دي دا ىف ىفاشااو ةفينح ىبألوقوهو هيا ءةرافك الو

 عقب لجرلا ف او ىنلا نع سابع نبا نعىورامللينح نبدج 'لاقهب و ىىفاشلل ميدقلا

 امدناكناورانيدفرجأ امد ناك اذالاقةياور فورانيدف_هصنب قد ص: لاق ضئاح ىهو هنأ سما ىلع

 هي ةيناثلاةلّث ملا 9ع . مهضعب هفقوو سابع نبا نعمهذعب هعفر لاقو ىذمرتلا هجوخًارانثيدفصاق رفصأ

 اهتعجاضم زاوجو ةبكرلانودوةرسلا قوفامي ضئاحلاةأرلإاب عاتمتسالا زاوج ىلعءاملعلا عجأ
 نباىلصهننالوسرداراواطئاح تناك اذاانادحاتناكتلاق ةثئاع نع ىورام كلذ لعل د, واهتسمالمو

 هللالوسر ناك كدب را كاع كب ًاواه رششابيماهضيحروف فرازإب رزنان نأ همم أ هرسئابي نأ ل_سودي اع

 دحاوءانا نم مل-سوهياعةتلا ىلصةننا لوس انآ لستم 00 1 اوواقو اراك علموا .اعهللا ىلص

 ام عاتمتسالاةرسثابملابدارملا نيصحعهلا ىف هاج .رخأ ستاخاناو ىرابنفر رافق ضأن ناكوبن:جانالكو

 ةجاحلاوهواهتفب ووضءااوهوءارلانوكسب ىوربهب را كلجاطوةوءؤا دب اوهلوأ ئيثلكروفو جرفل نود
 نالاق ضناحان أ تاقدحسملا نمةر ا ىن.اوان لسوء. لءهنلا لص ننال وسر ىف لاه تلاق ةشناع نع ١)

 دجسملا نم اهوقو فكتاار دقب هريغوأ لالا فءس نمرو ةطمريغصريص> ةرجلا كد ىف تسيل كتضيح

 ةرجل |اهنم بلطفاهترجح ىف ةشئاعو دج ملا ىفافكستعم ناك لسو هيلع هللا ىلص هنال دج. نماها دان ىنعي

 سمو رارقلاةءارقودحسما لوخد وم ودلاوةالصاا ضنا ا ىلءمرحب د ةثلاثلاةإ سلا لع ضنئاح ىهو

 بنملا ىلءاسايق ناهجولا دح | زاج دح لاروع ىف ثي ولت نم ضئاحلا تن.ًاوافوإ_حو فدعدملا

 تااقةب ودعلاةذاعم نءىورامل ةالصاا نود مودلا ءاضق ضئاحلا ناعس و ظاذ ااههدح نالال ىناثلاو

 ةب رورحت سات لقتنأةب رورحأ تااقةالصا|ىغةنالو مودلا ىضقت ضئاحلا لابامتلقف ةشئاعتلأس
 ني_دءيحصلا ىفءاجرخأ ةالصلاءاضقب ىمؤنالو مودلاءاضقب ىصؤنف كلذانبيدي ناكتلاق لأسأ ىنكدلو
 مو.لاالاءاملا مدع دنعمميتتوأ ل_بتغتولاممدلاعاظقناب ضرما هءنمامم خش عفتر بال دج ةعبارلاةلئسم اب

 زوج هنأ ىلا: ةينحوب أب هذوراهنلا ف تاتاغانا وع هنافموهلاتونو ل يللا اهءد عطقن !اذا هناف

 | ىفاشلا هنمو لسغلا لبق هد نع مايأت :ريثعوهو ضيخلارثك المدلا مطقنااذااهنايسشغجوزال

 هللا نالءاملامدع د_:ءمميتنوأ ضيحلا نم ل_ىقغتملاماهنايثغ جورالزوحالدنا ءاماعلا نم هريسغو

 نرهطي ىت> نهوب رقتالو لاقف لسغلا ىناثلاو .دلا عاطتقن امه دح أ نيطرمشب ضال 0

 لبق لحيالءطولا نا ىل- كلذ لدف هنلا 5 سعأ ثيح نه نهوناف نلستغا ىنعي ن رهطتاذاف ضيملا ن «ىنع
 ليقوةبوندد-ج بذأا لك ىذلاباوتااو بونذلا ن«ىنعي( نيباوتلا بحبللانا رى عند اوةدوؤ لسغلا

 ليقوءاملاب تاساح: !| رئاسوثادحالا نم ىنعي( نب رهطتا بحو) بفاذلاىلادوعيالىذلاوهباوتلا

 ةبآلا( 5 ثرح م ؤاسن)لجوزع هلوق ف بونذلا اوبيصي) نيذلا مه ليقو كرمشلا ن٠ نب رهطالا
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 ةماسمهوجوزنالو (نيكرشمااو>ك:ةالد) اهنوبحتي كبت ةكرسشملا نا لاحلا ناكولو ث)س ةبع أولو ةكرمشم نم ربخ ةنمؤمةمألو)

 كريشم نمربخ نمؤمد_علو اونمؤيىتح) نب نيكرشما نهوحكتنتالور ,دةتلاو نياو اكد مولا ماج لاقو ج احزلاهلاقا ذك

 مهقخبر ,الا له ل.عوهىذلار فكما كا( رالاعانوعد) كر را رلاقف كاذالح نيم (كيعألو

 لا 6 1 نوعدب (151) نو:هؤلامهر هلل 'ءام ا .ىأ )هر ةغملاوةنملاىللا -د,هللاو)اورهاصبالو واولاوبال نأ“

 (هنذاب) مهترعاصد 0

 ك0
 (نود ذدي مهلعل سانال هناا

 مل برعلا تناك نوظعت

 مو للا“ اي

 اهوذك اسياراهوب راثي

 سوجلاو دووملا لعءفك

 لوسر حاحدلاوبأ لأ ف

 لوسرايلاقو كلذ نعهللا

 | روهظو هنوبن ةدك عم لسوء هللا لد ىنناإب رفكن منا كلذو كرش موهف دحاو ىلا ءتهنلأ نأ معزناو

 اذه ىل ا ََك رس د قف هللاريغ ددع نموه لسو هيلع هللا ىبص ىنلا هب قام نا . معزدقف هناز روم

 لوا اننال كد كلامسانا لم فول سوي ءلعهللا بص د ة ومن ,هراكنالىراصتلاودوهيلاءيفلخدياسيألوقلا

 تاينثولا الا لوان تدل كرسعلا متنا نالاق ع نملوقىلعفةلدالا نه 3م دقتال مد لوالاو او طةف ناثو الا ةديعالا

 ةآلانوكستن دريد وتاب كلا اوتاينثولا ]وانت < كريشل امسانا نيرثك الالوق ىلعو ةمكغةبآلا نوكس"

 لْضَو ًاوهلصأ علا ا مع ,(ريخ ةنمؤم ةمألو) ىلاعت هلوقو يف تايباكلا قف ةخوسن م تاينثولا قى ةمك

 نمهلادن علضطفأو . ربخ همم .ولاةمالافا مسنواطاءواطامك ىنعي (كبعأ اولو) ةرح نعي (ةكرشم نم)

 ىلءىعالا دال كي ذدقءاسنخاب لاف ناعلا نب ةفي نحل تناك ةدياوءاسفخ ىفتلزنةكرمتملا ةرذ

 نال قار لتيقو اه وتو اوقتعأ م'كتمامدو كدا 5-5

 هلال ن اده_ثت ىعلاق هللا دبعاب ىهامو لا ةفهربخاف ل_سو هيلع ةلل| ىلص ىبنلا ىناف عزف مث مظاف اموباوملع

 ىذلاوفهللا ديعلاق ةنمؤمةم اد ذ_هل ف ىل_دتوءوضولا نسحنو ناضم رم .وداوهللالوسر كن اوهللا الا

 ةرحهدلعاو وصر ,عووم اسكت اولا قف نيماسملا ع نمسا. 1ع٠ نمط ل هدفا ور در ا كثب

 اود وزاالى 5 ةار ااءايل والباط كاد )و :مول ىت > نيكرم علب اوحكسالو) ةبالاة- اهةلبا ل زنا ةكرسشم

 عاجالادقعنا او ن «اك دل هلا فائض ىآ نماكرشم نكت ناساتماولا لع مرح ناكر مشملا نم ةسل تملا

 هدد (مبعأ اولد) ارح ىنعي( كريشم نءريخ نمؤم دبعلو) َّك دما جوزتت نأ ةماسإل زوال هنأ ىلع

 ةنل!ىلاوع ديهللاو) رانلا ىلا ىدؤيىذلاك ثااىلا ن وعدي ىنعي ( رانلا ىلا نوع د كئاوأ )هلاجوهلامو

 م اهنامعاومت ادهن مسمي اولمعاف اهضعب ,.سواهضعب حابأو ماكحالا هذه نيب ىلا عت هنأ ىنعيإ (ةرفنملاو

 (سانلل هنايآ نيم و «قيفوتو هنداراو للاريسيتب ىأ (هنذابإ) ةرفغ او ةنجلا قحتسا كل ذب لمع نم هنافهنع

 لدحو 0 زءهلوقي نوظعتيف ىأ نو ورك 56 مهاعل) هماكح او هيهاونوه صاوأ ىفهححوهتلدأ حضوب ىأ

 أه وعمال و اهواك اور مهفةأرملا تضاحاذ اوناك دووم! نا سنأ انع )م( (ضيحنان ءكنواثسو)

 كنولكس و لجو رع هللا كري رسوفي اء الا ل لو هيعمل اعنا لوط رخال 1لادف تول

 اوعنصا سو هيلع هنا ىلسهللالوسر اقف ةبآلارخآى لا ضحلا ىفءاسنلا اولزتعاف ىذأ اوه ل-ةضيحلا نع

 ديسأ ءاخ هيفاسفلاخال ًايشان سمأ نم عدب نا ىجرلا ذه دب زياماولاقف دوهملا كلذ غلبف حاك#دلاالا ئيث لك
 هللا ل وسرد جو ريغتف نيعءما الؤأ اذ كواذ كلوقتدوبملا ناهللال وسرايالاةفرشب ن دامعوربي_-طح نا

 اذاءاسإلا عتصت فيك هللا

 كنوائس د) لزنَو نمد

 رد_عموه (ضيحلا ع

 كلوقك اًضيح تضاحلاب

 (ىذأوهلف) امي ءاح

 رذقتس ئث ضيحلاىأ

 اولزتعاف ) هب رقي نمىذؤي د
 (ض_يحلا ىف ءاسنلا

 اوءنةحافىأ ندو هد

 ىراصنا! نال مقو نوتعما#
 نولامب الو نهموعءاحاوناك

 اوك انووعلاو صقل

 سماق دلك ىف نونولزتعي

 نب مالا نيد داصتقالاب هلنأ

 هيلعقللا ىلص هلل الوسر ىلا نبل نمةبدهامهتابقتسافاج رةئاموماءعدجو دق هنأ اننظ ىتح ملسوهيل علا ىلص

 راحفن الاون اليا ضيا لصأو ب ذغاا دجولال ماعد لهناانفر ءفامهاق ف ا ههراث 5قلسراف لسو

 ئثلكن .هركي امةغالا فىذالاور دو ئئوهىأ (ىذأوهىق) ءٌوأم ضافو لاساذا ىداولا ضاح لاقي
 0 يف ةعماجغلاو ءطولاب ىنءي (ندهوبرةنالد) نمياجاوب 0 (ضي 21 قءاسنل اولزتعاف)

 نم« لوزيىتح ندوب رقتالو ىنءلاو ضيا نم ىنعي (نروطىن ١> ضيا ىفءاسنلا اولزتعافهلوق

 فاو هقين فاد م

 بتنا هللاام زجر فسوب

 د#و رازالاه لءلمتشاام

 لازتءإالا جوبالةناهحر

 ىكرهظئاع تلاقوجرفا١

 (نءوب رقتالو) كلذ ىوام هلومدلاراعش تبنت اهنءةنلا ( كلوا  (نزاخ)> ( 9١

 امهجرخ بر ةاءاطلا ىف ءاثلا مغداف نرهطة,هلصأو ناستغي ىأ صفح ريغ ىفوكدب دشنلاب( نرهط» ىت- ) نوتعماجاوب رقتالووأ نيعماج
 المخ ىل-سدخا ناومدلاعاطق ة:!د_هب ضر.حلا 05 !ىفاهع رقي ناهلاناقو امهءانامعف نات ”كنانءار ةلاو٠ نب مدمطقنب نأ نرهط : مهربع

 هنال سكعلا نمىلوأ |ذه ىلع لجلاودب د.ةتلاةءارةالمع ةالصلا تقواهماع ىضع وأ لست ف:ىت-اهم رقبال هنملفأ فو ف.فختلاةءارقب



 ىاتيلا نع كنولثسإ د)

 ع ( ريخمط حالصالق

 هجو ىلع مهتلخاد_ه

 مهاومالو مط حالصالا
 ناو) مهتبنا نمريخ
 مهورشاءتو (مهوطااع

 (مكناوخاف) .هوبناجتلو
 نبدلاف ؟كناوخا مهف

 طااخ نأ خالا ى_- نءو

 (د_فملا لمي هلااو) ا

 (ملهلا نء) مسطاو 3

 ب سح ىلع هي زاجيفاط
 الزور

 ول و) حالم الار يغاورحتت

 مك-تانعا (هللا ءاسش

 نم
 مبرح أو ةقشملاوهو تنءلا

 مهتلخادم مل لطي لف

 تااغ (زيز_عهشانا)

 هدايع ت'ءإ نأ ىلعر دقي

0 
 مهتقاطو مهع_سوالا فاك

 لست لال

 نأ نعل_سو ء.اعهلل
 هكرمشمتناكو قاذع جو رس

 تاكربشملااو>كتنالو) لزن
 الئ (نءؤي قادس

 حكت لاي نهوجورتت
 هجوزهريغ حكنأو ج وزت:ذا
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 اويغرتفاهئاقب وةرخالالابفاىواويفا ودهزتفا.:دلالاو:ىفنور د ك1 ةوةرخألا ف كعفنيف |

 لا 006 أب نيذلا نا تازنامل سامع نبالاق (قنانب علا نع كنولك-:و) لجوزء هلوق هم اهمف

 اوكرتو مطاو٠أ نعم-طاوم 1 اوازعىت ادبدث اجرح ىئالا لاومأ نم نوم# !اج رعاماظ ىاتيلا

 لوسراولأ ف مهيلع كلذ د شاف هنواك أبالو هنوكرتيفهنم لضفيف ماعطلا ميتال عنصبناك ١ ؟ رو .متادلاخم

 لاومأحالصاىأ (ريخ مط حالصالق) ىئاتيلا نعكنولثسي وىلا.ةهتلالزتأف لسوءيلع هللا ىلصهنلا

 هسفن ماعط ن.. ميتيلا ىلع عسوب نأو»ليقوارج أمظ- أى أ لرب ضوعالوةرجأذخأرب غ نه ىاتيلا
 ىأةطلاحتاة-!باهيفاذهو ىنكسلاو ةمدخلاو ماعطلا ف ىنعي (م هياماكذا و) ميتيلا ماعط نم عسوبالو

 مهاومأن م اوبيصتق باودر ممدعو كنك 8 و متاقفنو ؟تاو.أ ءاباهوطاخ اومطاومأ ف م كك

 و ا مهفىأ 035 اوخاف) مطاومأنم نوبيدتام ىلعم هؤفاكوأم هرو٠ 0 ماي نم اضوع

 نم دسفملا لعب هنلاو )اضرئاو حال_صالا هو ىلع ضعب لام نب «مهضعب بيصب واضعي ,هضعب نيعي ناوخالاو

 ىذا اوق>ربغب ميكيلا لام لك أ أو ةنايحلاةطااخلاب دصة: ىذلا رعي وهل حلضملاو ميلا لا ادسفملا ىنعيي ( سلا

 ةقشملاوةدشلاتنعلا لصأ اورتن أوكي قيشادأ ( متنعال'ءاشولو) حالصالا دقي

 مهتنعي وهدامعىلع ق شي ن أر دقي بلاغ ىأ (ميكحزي زعاشانا) يلع قشيام ئثلكف كفاك ىنعملاو
 وول تس تاكرشإلا اًوحكسشالو) لجوزعهلوق ُُه موتق ةاط هيف مسقتامالاهدايع فاكبال مكح هنكسلو

 لسوهيلعةنلا بص هللا لوسر هثعب نيصح نب علا مساوىو غلا سم ىلأ نب دل سم ىبأ ىف تاز

 هئليلخ تناكو قادعاط لاقي ةكر كة ىصاهب تعمساهمتقاماف رس نيل لا نما#انا هدم ج را ةكمىلا
 نأ كل لههل تلاقف كلذ نيب وىندب لاح مال_-الا نا قانعايك< ولاقف م تكاقفهتناف ةءاهاملاىف

 هيلعت :اعتساو مريتتىبأت تااقف» سمأتسأ وهي اءهلنا ىبدهللالوسر ىلا عجرأن كلو معن لاق ىف ج ور

 هماع أل-وهيلعةلل ىلصهللالوسر ىلا فرص اوه 6؛ هنح احىكقاماة دل. ؛-اولخ مث 0 رسذف

 هذه ىلاعت هللا لزرنأ افاهجوزيأ ن 1 عسا لوس ال اقوا مسح! قا اموقانع صعأوه يصأ ن 0 ع

 نوذمؤملا اهأ اودكتنالوةبآلا ىنعم و حاك: دق هلل ليق ىتحرثكمث ءطواا ءغانأ ىف حاكسنلالصأوةبآلا

 سانجأ ىأ نم ل-. ملك ىلعاهحاكن مرح ةكرش لك نأ ىلعلادناونا لي ةفةبآلا: نه كح ىفءاسلعلا

 كلذ نم ىلاعت هلل! ىنئةسامث تاكرمش  !فانصأ نم نهريغو ةن ار هنلاو ةيسوجل او ةيذثولاك تناك كرمشل

 .ىلاعتهتلا حاأف لبق نم _اتكلا اوتو نيذلا نمتانمحلاو ىلا عتهلوقب تابباتكتلا رئارا حاكن
 ل_هأءان ىنثتسا مث نءؤد ىتح تاكرسث ااوحك_:نالوىلا هتهلوق ف ساب عنب! لاق ةبآلا هذ مم نوحاك

 برعلا تاكرس شم ىف تازنةبآلا كح نا لية و مطبق نم باتكلا اونوأ نبذلا نمتاندحلا ولاقف باتكلا

 ىت>تاكرشملا اوحك:.:الب ةداتق لاف ص وص ماعاهمكحا ءاو نكتب مل ئئاهنم خسفب لو ةصاخ تايفنولا

 لع كرشلا ظفل نا ىهو لمس ىفا ذهنايد 3 داى 1 00 . نءذا

 مويلع لطي ىراصنلاو دوهبلا ن ىلع لدي « د هربغو سوجن او 5 كو ئراضتلاو د وهما انم

 هللا نءارب زعدوبملات !اقو ىلا هتهلوق كك ا

 هنادي سوهالاهلا الادحاواطا اوديءلالا اورمأامو رم نبيا وهلنان ود نماباب رأمواب هرومهرابدأ

 لس وه :اعهطبا ىل_ص ىنلاب رفكن م لكل امقو ىراطمئلاودويلا كرش ىف ةح رصقنآلا هذهف نوكرمشٍامع

 اوذحتاىل دامت لاق مثهننا نب | حيل ىراختا» تااقو هلل

 ناو



 ددلثلاور 4+ |ىةراحتاب (سانلل عفاشو) ىلعوةزجريثكروزلاو شحفلا لوقو مئاشتلاو مادو (ريبكمئاام-ويفلق)

 تانسانال ا 1( امهيطاعتىف مثالا باقعو (امهمثاو) 1 البلاملالينوأءار ةفلاقافتراب رسسملاىفو اهم رمشب

 كنولئثدي و) ةريثكه وجو نم ماثالاامهيف نوفرت#ي رامةلاوبرعشلا )169(

 مهض“ ؛لاق دغولاو حيف ساو حين دل ىهواط ءايصن الحا دقلا نم

 حيفسو حينمو * كذوىمهسابعا حب رنهبف سيل « ماهس اندلا ىفىل
 ضيفملاو ليلا هنومسي مهدنع لدع لج ردن ىلءاونوعذإ وفباب رلااهنوءسيةطن رخ ىف حادقلا نوع هي مث

 نمج رخامردق ىلءهبيصن ذأ همساج رخ مهاف مهنملجر مساباح دقاونم ج رح وةطإ رخل ىفاهليحيف

 الوذخأ,الل يقو هاكروزجلا ن؛مرغوأ يش ذخأب لا طءا_صناالىتلا ةثالثلا نمح دقدلج رس ناو حادقلا
 نورختفياوناكوأيشهنم نواك أ:الوءارقفلا ىلا روزملا كلذ نوعفدي مئاوغل حدقلا كلذ نوم ومرغي
 محام اوهلخبل باصالا نيب أش ج رخال ىذلا ل_يخببلا ىنعي مربلا هن وما وي]ء قيال نمنومذبو كلذب

 لك ءاطءودها#و نب ريس نبا نع ىوررمسدملا نموهف راةهيف ْئ ليف رامقلا عار حفلا مافةبآلا

 هببعللا مرحيف درتلاا مو باعك-!اوزوملابنايدصلا بعل ىتح رمسملا نموهف نهرلا ىنسعي رطخ هيف 'ىث

 بعل نم لاق لسو#ي راع هللاىلا ههنلالوسر نأ: دب ران ىورام#ع رت ىلع دب والم ًارط+ ناك ءاوس

 نم 0 سوه« يباع هللا له هلنال وسر لاق لاقى 0 نكرر ا ل

 رسبملا نم نر طغنلاودرنلا لاق بلاط ىإأ ن ىلع ن نءودوادوبا عراه مزرشا < دقفريش درنوأ درنب بعل

 ىفاشلا ههذمو نهرري_هب وأ نهربناكءاو هن بعالا مر هنأ في ة>ىل ًاأبهذذ جر طكاىف'وفات ١

 نعىورب ونايغطلا نع ناسللاو ناهرلا نم ترطشلا ال_خاذالامقذ ىفاشلااهرك ذ طورسشب حايمهنا

 لام ناو لام مؤ د بج وبامر يملا نال لا نع ج راخوهواماؤح نكي /نايسنلا نعةالصااو نايذطا

 رجا نال يقو مظعرزو ىأ ( ريبكمثا) رمسملاو را ىف ىنعي (امهيفلق) ىاعن هلوقو كلذكا سل اذهو

 مرا برس ىلع همادقاامنمةريبك مان [كالذ ىف حب لك تك ك-راناسنالا ل قعىلعءتءلغاذاف لقءللو دع

 مثلا نم مامهندن ىريامولطاراان مارح الاملاك ًاوهفرسسيملا فريبكعلا مالا ٠ ًاودل_هذ للام لعفاونمو

 لسبة رجلا عيب ف نوح رياوناكمهنا ىنمي ( ساذال عفانمو) ةريثكمان هيف كلذ لكرةاداعملاو ةمداسخناو
 الا نتاراو ردا نك يسارا دكر لامس وقف ل عفاش او[ ١

 وهو حدملاو ءانملا كأي ب ىسكسيؤ نيجاتلا ىلاهفرصي ناك اع دورب“ ؛كلالاملاهل لصد ؤري_:: ةثام

 ل-يقومب ر>:لا ل قامهعمت ن مرك ام رحتلادعب امها ىنعي (اميعفنن مرتك ًاامهماو) ةءفنملا

 هلارك ذنعمدصإ و رسسيملاو را ىفءاضغبلارةوادعلا كنب مقوي نأ ناطيشاا دب رباع ىلا هتهلوقامومتا

 ىلاءنهلوق

 قفتاذاماولاةؤهقدصلا ىلع .عطح ل_سوهي راعهللاىله هلالوسر ناكلذو (نوقفنإذام كنولتسي د)

 لاملا نو, تكي ةبا>مصلا تناك-ؤةجاح ا ردق نعل ضفاموفعلاو ل_ذفلا ىعي( وفعلا لق ) ىلاعتهنلا لاف

 قد مالاوه ليقو ةاكرلاة ب اكالذ سن مث ةبآلاد هك لضافلاب نوق 0 راتبا نسا و

 غرمهظ نءناك ام“ ةؤدصلا ريخ ل_سودي اعهللاىل_دهننا]وسرلاقلاق ىرهزلا نع (ق) ىنغر#

 لدور الو فارساريغ نمق'هنالا ىف طسولاو» ل.قولوءت نع ًادباو ىبف_كاادي )| نمريخام 2 7

 ةارالا نأ ىلء كلذ لد هند 5 : ملاماف هرادقهنلا نيب بجاولا قاع الا اذه دارملاناكولذ' عٌوطت ١١ ةفدص قوه

 قا الار دو نما ملا ارومالا <! ني 1ك (تيلكنسا ني كانك ) عوطالاةفدصدب

 قاملانوقف:واندلا ف محل سبا منوذخأتف ةفىنعي (ةرخآلاوايندلا فن وركسفتت مكاعل) هفراصمو

 ف رسملاو را بيس ةريدبكم انآ( اهنلع ب ترتيب ونذهذهف نوهتنم مت لهفةالصلان و

 ردؤ نعل ذؤفام اوقفن ئأ

 قد هتلاناكوة>الا

 مالسالا لوأ فل ضفلاب

 ل جرلاناك اذافاضرف

 كاش عرز باص

 قد_صتو ة:--س توق

 اعناصناك اذاو للاب

 قدصنو هموت وق كسمأ 1

 ا ا
 ور-عوبأوف_لا ةأك زلا

 ها كلا
 بصنلا مضو٠ىف !دد>او

 ل-ةريدقتلاو نوةفند

 هريخوأ د ّدرم ام لعج عذر
 ىذلا ىندع اذوءتل_ص عماذ

 باوجلاءاؤ_نوقف::ىذلا
 5 ووفعلاوه ىأوفءلا

 0-1 اطل

 ف بتاعنا (كيلذك (

 ا تعنإبصأ عضوم

 ل ٍفوذ_#

 هليا نيس) نيالا اذ_ه

 مكلاعا دانالا ككل

 ىأ (ايندلاف نور ف!فن

 (ةرخآلاو) اين دلا مأ ىف

 نورك ةتب قامت. فو
 اهكقف نورك ىأ

 نوذخاتف نب رادلابقلعتي
 رك نيس و 1ع :نازو<د 3 يا اوام_هاقأ ندرؤف نيا 5 5 0

 لزق 0 ري



 ركسأامو مازحر ا ؟سملكلاق سوه .اعهتلا ىلم هللالوسر نأ ةشئاع ن ع ©« دوادوب ًاذيدنرلا ل ارت ١

 كي رحتلاقرفلا مارح هنمةو حلاو هلةياور فو ىثاسنااو دوادوبأ ع ًامارح هنمفكلا “لف قرفلا نم

 بئاسلا ءىورامب ضراع.هنأب ءالطلا ىف ر مع ثيددح ن بيج ًاوىدادغيلا الط ا كعب مشيلابتب

 ركسي ناك نافهنع لئاسان ا وءالطلا برعشهنا معز :و بار جمع د نال ةنم تد_جولاف رعنأدي زينب |

 سامع نبا ثيدد- كمآ أطوملا ف كلام هجرخأ امااد_حلار.عودلخل مر 4 :ءلأ_فهتداح | 0

 حتفب ركسلا ظافحلاهاو ردق بارسثلكن .ركلاو هلوقو قذابلا ف4_:عىورا.ع ضراعموهيلعفوقوف |

 لب :>نباثيدحلا اذ_هىوروركتااركسإال لاقي ومجاعالار مر كساا يبي رغلابحاص لاق نيسلا |
 نامهو هيفف صوحالاىب ث ي دحام وباوصلا وهو نوره نبىسوملاقو بار لكن مركسم او هيف لاقو

 ىناثلا مهولاو هيب نءةدب ربىبأ نءمساقلا نع كامسدب وربامتاوةدرب ىبأ نعلاق ثيحهد:سىفامهدحأ

 ىوراماذ_هةحدىلدلدب واركسماوب ريثتالوسا'لا هب ورا. ءاواوركستالواوب رم لاق ثيح همم ىف

 2ظ ك1 ملسو هياع هللا ىلهةنلا ل اوسرلاقلاق هيبأ نعةدب رب نبا نءراثد نب ب راح نءهحءيحص ىف لس

 ثيدح ىف ىاسنلا لاقواركسماون رش: ال نأرب_غءاعو لكىفاوب ا د تر رشالا نع -

 باحصأ نم هيلع هعب انا دحأ !نا ملعنال مياس نب مالس صو-الاوبأ اه.ؤ طلغ ركل دن ضوخألا ل

 »6 رهن! ةساح : ©! ىف ةيناثلاةاٌ ل 9ج ٌقاسنل !لوق ىف م دق: كتب انريغوهف هيف ةشئاع ثي دحامأو كامس

 سجرمالزالاو بادالاورسملاورجلاافىاىلاعن هلوق اهتساحن ىل> لدنو نيعلا ساهم ق>ابامورلا

 اهمانتجاب مف هو.ذتجافىلاعنهلوقور ذقتسملا<ىشلاو سجنا ةغللا ف سجرلاو هوبذتجاف ناطيشلا لمع نم

 اهب نوفوغش.سانلانالو مارتحاللاللوانتلاةمرحامنأاضيأ اهتسان ىلع دب ونيعلاة سجن تناكف
 تعمجأ اهب عافتنالاواهعيبمب رت ىفةئااثلاةل ملا ج اهنعرجزالا ديك اتاتساجنب كح نأ كك

 هللا لوسر تعمس لاقرب اج نع ىورام كلذ ىلع ديو اهنمتمع رواه عافتن الاورج عيب مب رحت ىلع ةمالا

 مانصالاو رب زنخلاوةةيملاواهب عافتت الاورلا عسب موح قاع نايل ف الرع هو عفا ع

 لاقف ل_سوهيا ءهنلا ىلههنلالوسرج رختلاق ةشئاعن 2 ق١ ظفالاة داب زممنيديحصلا ىفهاجرتأ

 انالفهنلا لتاق لاقفارجخ عابانالف ناباطخلا نب رمت غلب لاق سابع نب !نع (ق) رجا ىف ةراجتلا تمرح

 نع #« اهوءابفا اهولمؤ ءىودشا |مهيا- تمرح دووبااهنلا نعا لاق سو هيلع هللا ىلص هنلالوسر نأ زغير

 هلوقو دو ادوب أ هجرخأر ب زانهلا صةشيلفر عاب نم لو هيلع هللا ب هللالو سر لاق لاق ةبعش نب ةريغملا

 عيب لحتبلفرهلا عيب لحتسا نم ىنعملاو عيبللةاشلا عطقتاك امطقاعطقاهعطةماؤ ىأرب زانخلا صقشلف

 لاقف ىرج> ىف ماديالار تب رتشا ىقاهنلا ناي لاق ةحلط ىبأ نءهءاوسم رحتلا فام هئافرب زاذخلا

 رخهدءناك ةحلطابأ نا سنأ نعىورد فو لاقو ىذمرتلا هجرخأ ناندلا سسك اورجلا قرهأ
 حرفلاواهبرسث دنع دجوتىنلاة فلل اهعفانم تلق سانلل عفان .و ىلاعت هلوق هجراخ تلق نافحص أو هو ماتيال

 هلك الذ مرح رجلا تمرحاماف مي رحتلا لبق كلذواهنث ىف عرلا ن«نوبيصياوناك امواهعمبرطلاو
 نبالاقاذكو يعتريغنمةلوهبلمذخأهنالرسإلا نههقاقت شاورامةلاوهفرسسيملامأو ة«لدفإلا
 هذه هللا لزئ اف هلامو هلهأب بهذ هبحاص رق امهمأف هلامو هله أ ىل ءلجرلا رطاخي ةيلها+ ١ ىف لجرلا ناك سامع
 هنامئاهنؤ زك واهنو رحم ةاروزع نورت_ثياوناك ةراهاجلاف برعلان ءةورثاالهأنا ارميا لص و ةبآلا
 بوقرلاو مأوتااو ذفلااهؤامسأو مالقالاو مالزالا طلاق حا دق ةرمشعب اويل نومه مثأزج نب ريثعو

 أمهسذفللف ءامصن ا اهنمةعيسل نومها اوناكودغولاو حبي فاو حين لاو ىلعلاو ل تتل]و نيفانلاو لقكاو

 ةنالثودعيس لع بللو هس ل ات سملالو هس نيف انالو ةعب رأس لخللو مهسأةن الث ب يق رللو نيمهس مأوتللو
 722 سس مس م مس سس ص م وس رس م سس

 ن* ْ

 هسه سس لل لال

 07 00 2 1 2 لول كميت اج جو ا اضم عكر ١ شوف عني ضع د الجر اص رهصم حل اا



 ةال ١

 سامعنان ءو رانلا ل_-هأ6 0 0 !| لهأقرعلاق هلبا لوسراب لام آل !ةنيطامواول !او لام لا ةئيط

 هنالصتسحا ركسم برعش نمو مارحر كسم لكور خر كس٠لكلاق م_بوءهيلعةللاىل_ءهلالوسرنا

 امو ىل,ةلاب+ل!ةئيط نمهيةسي نأ هللا ىلعاة- ناك ةعبارلا داعن اف ه .طعهتلا بات بات نافاحا ص نيعب أ

 لوسرنأ صاعاا نب وربع نبهللاد. نء#دوادوب هجر ار اناا هادي دصلاق هللالوسران لاب ةئيط

 نافارفاكت ا. اههف تا ناواءبسةالص ثم لبقتمل هنطب ىفاهلعف رولا برع ن لاق ل سو هيلع هللا ىل < هللا ظ
 تاماهمؤ تام ناو امون نيعب راهنالسص لبق: نآرقا نع ةياورفو سشضأارفلأ نم ئث نع هلة يا

 عمدجمال هنداوا مناف ثنايا م مأ اهءنافرجل اوبن الاق نافعن.نام2ن عج قاضلاه حر 11

 نعة- 0 ىلاسفلاه_جرخ ا جرح نأك ثو.الارجلانامداونامالا

 اهاماحواهمق!سؤاهم راشواهريصةءعمواهرماع ةرمث عرلا ىف مل--وءرا ههنا لص ةئلالوسر نعل لاق سنأ

 ىذمرتلاهجرخ أ اهن كلك اواهههاوواهءاةيمواهعئاب وهيل ةلومحماو

 ريم نعةرايعةرها ىفاشلا لاق دياهترهامىفىلوالاإم لئاسم هيفو #ي رخلاب قاعتت ماكح أف ل3
 ريعشلاو ةطنخاو ل_سعلا ن. نخل ورّملاو بيب زلا عيت كال ذ.كو دب زلب ف ذق ىذلا ديد ثلا ىلا بنعلا

 خبطناف بيزا و رولا عيقنو بطرلاو بنعلا 0 :هلوبألاقر رجوهفركسااءلكوةردلا وزر

 ىلا بتكهنأ باطخلا نب ريع نع ىو دا. كلل ىلا اوتار كسملاوهب رش لح هائل بهذ تح

 بهذي ىت> كب ارسشاوخيطاف دءبامأ ةياور فو ه"لث قب وهال” بهذامءالطلا نم نيما ملا قزرا نأ هلام ضعب

 ن*خ وبطملابار.كلا د_مارءاطلارسسكبءالطلا ىفاسنل! هجرس ا دحا ادك<او ني::اهل ناف ناطيشلا ببصأ هنم

 اهلياقاهنيعب را تموحلاق سايد نبا نعى ورامماضيأ جشحاو هئلثىق ومهاثلث بهذ ىذلا ب'ءلاريصع

 صوحالا ىبأ نءىورا مارس ر كسلا نأ ىبءاضيأ ل بةساو ىئاسنل' هبرْخ آب ارش لك ن هركسلاو'هريثكو

 نءواوركسنالواوب ريثالاق مل مو هراع للا ىل «ىنلان' ةدرب ىبأ نع هرب أ نع ندرلا دبع نب مساقلا نع

 اهءايش ادع نه ران نأىلءىف شال دع اساو تاثريع شي دحا ده لاقو 'قاسشلا هج رشا تا
 رخام رحل زن هنا سانلا أ دعبامأ مل سو هياع هللا ىل_صطالل'لوسر رج: ىل لاق رمع ن أر مع نبا نء ىور

 ىلدهللال وسر نت ددو ثال”لقعلا صاخامرهاو ريمشلاو ةطنحلاو لسءل'ورّعلاو ينعلاة سد ع نء.ىهو

 ىراخبلاهجوخأاب رلاباوبأ نم باوبأ و ةلالكسا او دل هلا هتان ادهع نوم تلاوات

 مارحوةر كا تار :لكل اف عتب ندد - هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع نع (ف) ملسصَو

 هيلعهللا ىلههللال وسر نأر يشب ننام ءالا ن- « هنوب ردي نعلا لهأ ناكل سعلا نمذخَتِ بار ةمتبلا

 دازودوادوب ا هجرْخ أ ارجر لا : نءناوارخري_عشلا نءناوارخربلا ن :ناوار+ بنعلا نمنالاق سو

 سابعنبا نع (خ) اره لسعلا ن«ناودازودو< ىذ.رتالوركس.لكن-5 اهنأقاوةرذلوةباور ىف
 سابا :لالاا بارمثلاو كلل - مارح وهفر هير قذابلا نعل ئسدهنأ

 خوبطملاءالطااوه ةمجقملا لاذلاستفب قذايلا ملط تطلالذا

 مسالا نالر وهذ روس م لكورج مد نع هولق:ل ةيماوبهاهموهعتصن ا ف

 ا خل معاوهوهذاب بي رعترخا قذاما اهيا_متىفريثالا نا لاقو هيفدوجوملاهانعم نعوإةنال

 ٍْ مل سر هيلع هللا ىل_ص - مكح قبس انعم ليقو اهسند نماهربغ ىنواهيفهلوق ق.سوأهنامز ف نكي ملىأ

 هجر ار تفمور كس. لك نع مس وهيلع للا ىلصةننا لوسر ىبهن تلاق ةماس مأ نع #2 مارح و هفركسأ امنا

 | ركسأ امىلءىفاشاالدة_ساورا_كناو فعضو روتق + فراصود سلا ىج أبارش لكرتمملاودوادو]

 | هل اقفهريثكركسأ املاق لسو»ياعهللا ىلصةنلا لو سر نأ هللا دبع نب رباج نع ىو راب مارح ل اقف هريثك



 1 ٠ هل او 5-5 0 لا 3230 ول يعمر ياك ل7 1 -

 م ال لاهيف ثنو فج مثرح ىف تعفوواواجا -نذؤ !مةراغم 2 قةرطت ) هكا تءؤوول« نع هلا ىضر ىلع نءو برأي

 دّتشاو ىلذامرجاو هعرأ

 ريصع نهدي زلاب فذقو

 هرةحر دعع توسو بنعا|

 اهتيطغتا هرت_ساذا ارج

 ردصم راهةلارسسملاو لقعلا

 ةلغق نم اسعوملاك نسف 4
 هتر-فةاذا هيرمد لاقي

 ةنالرسلا نم هقاَعْحِأَو

 اوهورسسب لجرلا لامذخأ
 راسيلا نموأ بعتو دك الب
 ه6- ضو ءاراكا تلج ةناكإ

 ةرشع مط تلك ارش

 اهيلعاهنم ةعيس حادقأ

 مهس هلو ذفااوهو طوطخ
 بيقرلاو نامه-هلو مأوتلاو
 ةعرأهلو سل او ةثالثهلو

 لب لاوس لو قالو
 ةعيسهلو ىلعملاو ةت_سهلو

 اطبيصنال لافغأ ةئالثو
 حيفسااو حنملاىهو

 حادقالا نولعج.ؤ دغولاو

 ىلع اهنوعضي و هطي رخ ىف

 لخدي واهلحل مثل دعدي
 لٍجر مساب ج رخو هدب
 جرخ نذ اهنماح د فاح دق
 ءابصنالا تاوذ نم حدقهل

 ل

 موسوملا بيصتلاذ خأ

 ح رح نمو حدنلا كلذ
 م 4كبيضالم حدفول

 روزجلا ني مرغوأ يش ذغأي

 كلت نوعفدياوناكو هلك
 الؤءارقفلاىلاءاينالا

 نورختفي واهم «نولك أَي

 من منومذيو كلذ

 رسسبملا مح ىفو هيف لدي
 ليلدب امه طاعت ىلا هت كنول سي ىنعملاوامهربغو جر ط كلاودرعلا نم رامقلا عاونأ

 نمهيق نأ كسملا ب رشي نملا ده عهنلا ىلد ناو ما مارح ردكم لك مل_-وءيلعةتلاىلص هلال وسر لق منا

 رسما رجلا ىفانتف أ هللا لوسراياول ولاقف ل-و وهياعدللا ىلص هننالو سراوب ًاراضنالا ٠ نه +2اجو لء> نب ذاعمو

 رجلات .هسو ةيطغتلاورتسلا ةغالا فر! لصأ أوةنال !ه ده ىلا هت هنن ل لاا حلا هن ماماماف

 لزنأ ل جوزعهللانارهلاع رحت ىفلوذلاةاجو هيطغتوهرت_بناهمنالليقو طلاغ ىألقعلا ىماخت الار خ
 اهون رمثي نوماس !نأكفةاركس هنم نوذخت: بانعالاو ليخنا تارك نمو ةكعب لزن تايآمب نارخلاق

 امهيفلقرسملاو را نع كنولث ذا ءمور مع لاوس باوج ىف ةن_دملا,لزن ملالح مط ىهو مالسالال 11

 اعدواماعط عنص فوعن نجرلا دبع نام نادل مف ةنردل ةلموقاهم رسشو ريك ا

 00 غلا ةالص ترض حو رجلا مهاقسو ,ع.عطأف 0 اعهمللا ىل_د هللا ل وسر باصصأ نماسانهيلا

 هللالزتافةرو لارخآ ىلا فرح فد نو لمعت هد ,عاآنورفاك-اااهعأاب فأر تف مهم ىل هيأ مس خا

 تاقوأفركساا هللا ءرف نولوقتام اوماعت ىت> ىراكس متنأ وتال كا اون رقتالاو:مآ نيذلااهعألب لجوزع
 ةالص دعب اهم رمي و حببصلا ىل هيف هركسلاز -ةو حب هيف تل ينط تاولصلا

 مويفر نيماسملا نمالاجراعدو ةعاو ىنعي اعيذ -ذختا كلام نب نا.ةعنامث_عظلاةال_ص تةوود هيف حبصلا

 كلذ ددعاورختفاف ينم تذخ أ ىتحرولاوب رششواواك أفريع سأر مط ىو دق ناكو ساقو ىبأ نبا دعس
 ىطراضنالا نم لجر 1+خافراصن ال! ءاحهوه.وقرأت اهنفتدي_صقدمس دشن افراعشالا اودشانت واو.ستناو

 ىرادتنالاة ياا اكسو هوه! 0ع ناز ب ةدعس سأرهب بر ضفريعيلا

 ىقلف جرو اموب ر-+ل ابرش لاطااد_عنبةزجن اىورب و ايقاشانايب رج اىفانا نيب مهالارمع لاقف

 امهوهموقح دع كلام نب بعكل نيميبب لمي ىراصنال وهل ضان د ديب ورا هنالا نمالجر

 رفادملاق ادلمهىحرب مف 5 ةرحهوارصن ءاوبالا عمان_هج

 رباقملا لهأريخ
 ىراصنالا ىل ادعو هفي-ةز> درؤاعزانتةراصنالا نك لبى رام الالاقو نورجاول!كئاوأةز>لاقف

 هربخأف لسو هياع هللا ىلهةنلا لو سر ىلا ي دعت م ىرامنالاءاؤ ةزج هعطقف هصضان كرتو ىراضالا ب رهف

 هنلالزنأف ايفاشانايب را ىفانل نيب مهالارمعلاقف اصضان إ_سو هيلع هللا ىلص تلا لو سرهل ءرغف ةزج لعب

 مايأ بازحالاةوزغد_ب كاذو براءانيهتت ارمعلاقف نوم :م من أل هف هلوق ىلا ةدئاملا ىف ىتل!ةبآلا يبات

 ناكورذنا برشاوفاأ دقاونكموقاانأ مل -عىلاعت هللا نا بيترتلا اذ -ه ىلع مب رحتتلاع وةو ىف ةمكسحلاو

 جي ردتلا اذهل معتسا مرجالف مهبل ثاذ ثلة دحاوةعف درا ن«معنمول هنأ ملفا اريخك كالذب مهعافتنا

 رجا ن :دشأ ئش ميل مرحامو اهنم بت أشبع برعالذئموب نكي مورا تمرح سنأ لاق قفرلا 'ذهو
 ءاجذا اءالفو انالفو بوبابأو ةحاطابأ ىف سأم اقل ىناو خر ذفرب خرجا ناك املاقسنأنء (ق)
 لجرلا اذ_هريخ دعباهوءج ارالواهنعاولأسا ف سنأاب لالقلاهن_هقرهأ اولاةفرجلات موحل قف لجر
 قارهالاور وشك ماو ودشملاخ وذفملا اوحوبطم رم نهذخت, بارسم نيت جملا ءاحل اوداضلاب خيضفلا

 ريك ااةرملا ىعوقلف عج لالقاو بدلا

 كلذب قسفي واهم راشد در 0 ل 07 1 رش نمديءوورجلام رحى لصف

 هللا ىل_صهننا لودر نأر ع نبا نع (ق) هلتقبع و كالذي رذك اهلحتسانافاهع رحت داقتعا عم

 اهب رمشب ملاهنم بت, ملاهنمدي وهو تامواين دلا فر يلا برش نمو مارح ر كسءلكورخر «تم لكلاة لن. اع
 هياعهئنا ىل- دىنلالأف نولا نمناْسِجوَّناشيج نم مدق الج رنأرباج نع (م) مس“ اظفاةرخآلا ىف

 لاقوءركس.وأ لسو هيل تلا لص نالوسرالاةف ةرّوملاهللاققي ةرذلا ن٠ ٠مهطراب هنوب رشي ب ارش نع سو

 نءادا هاو «ىقم ن.ءاي- اريخ نءانؤايحاف



 نال ١

 سايعنئانعو رانلاله'ةراصّةوأراثلا ل هأقرعلاق ةّلنالو راي لابألا ةتيطامواولاق لابأاةنيط

 هنالصتسخا كا - هو مارحركسم لكور خر 4 10 او مل_سو هيلع للا ىل_ههئلالو >اصخقال ؛نا

 اموىل. .ةلابخل!ةنيط ع نمهيقسي نأ هللا ىلعا 2>-ناك ه هغل ,ارلاداعن اف هر اعهللا باتت رات نافاحا- ص نعي زب 7 ظ

 لودر صاعلا نب وربع نب هللا دم نء#دوا دول ؟هجرخ رانا ر هادي دصلاق هللالوسراب لام |ةديط

 نافارفكتا..اهمف تا ناواء.سةالص فم لبقتمل هنطب ىفاهلعفؤ را برس نءلاق لو هيلع هللا ىلد هلأ

 تاماهيف تام ناو اموب نيعب رأهنال_هل.ة:ملنارقلا نع ةباور فو ضار داو نا م تعدل

 عمتجالةللاوامئاف ثئايحلا مأ اهنافر ل اوبنتجا لاق نافعنب ناد ن عج قالا هجرت |رذك

 نعةطقهيفو<_ياعافوقو.ىلافلاه_جرخأ تفاضل جر 2 نأآك ةوبالارجلانامداوناعا

 اهاماحواهبقازاهب راشراهرصص ةعمواهرسعاعةرسش عر ذا ىف لودر لع هدا ىلصةللالوسر نعل لاق سنأ

 ىذمرتلاهجرخ اهلك اواههاوواهءاتيمواهعئاب وهيل ةلومحلاو

 ريمد نغةرايعةرملا ىفاشلا لاق دارت غامىفىوالالب لئاسمسهيفو راب واع تحل
 ريعشإاو ةطناو ل_سعلا ن٠ دخت اورعلاو بيب زلا ع هن كالذكو دب زبى دق ىذا دب د_ ثلا لا بنعلا

 خبطناف بزل ور ولا عيقثو بطرلاو بنعلا ن رجلا ةفينحوب أ لاقد رجخوهف ركس ؟ام لكوةرذلاوز رالاو
 ىلا تكهنأ باطخلانب رع 0 ىوررإ- تمل ىلإ تش انمار الع رلح هال هذ ىت>

 بهذي ىتح عارم ١ 1 ,ىفوهئاث قوهاثا' بهذا ءالطلا نم نيماسملا قزرا نأ هلام ضعب

 ن*خ وبطملابارشكلاد_ماوءاطلارسسك,ءالطلا ىفاسنل! هجرخ - ادحاوكلا او ني:”اهل ناف ناطي ثلا باصن هنم

 اهلياقاهنيعب را تمرح لاق سا.> نبا نءىوراماضيأ جمحاو هثلثىقب وه'ثلث بهذ ىذلا ب :ءااريصع
 صوحالا ىبأ نءىورا مارح ر كسلا نأ ىبءاضيأ ل بةساو ىقاسنل' هجرْخ آب ارم ث لك نه هر كلااو'اهريثكو

 نءواوركستالواوب رسما لاق مل سو هياع هللا ىل «ىناان' ةدرب ىبأ نع هيب أ نع ندرلا دبع نب معاقلا نع

 اع ءايشش اهادع ند رنا ل2 ف ل21 اثريع ني دحا ذهلاقو ىلانلاهج رت هو« ةشئاع

 رخام رحل زن هنا سانلا أ دعبامأ ملسوهياعهللا ىل_صاللالوسررب:ىلءلاقرمع نأ مع نبا نء ىور

 ىلدهللالوسر نأ تددو ثالث لةءلا صاخامر هاو ريعشلاو ةاذاو لسءل'ورّعلاو ينعلا سون ن٠ ىهو

 ىراخيلاهجرخأاب رلاباوب أ نم باوب أو ةلالكا او دملا هيلا ىيتا ادهغ نيف ديلان

 مارحوهفر 6 رمش لكل قف عتب نور وسلا هللا ىلص هللا ل وسر نأ شاع نع (ق) مو

 هيلعهللا ىلههللالوسر نأريشب نب نام ءالا ند - # هنوب رشي نعلا لهأ ناكل سعلا نمذخش بار ةعتبلا

 دازودوادوباهجرخأ ار خرعلا ن:ناوارخري_عشلا نءناوارخربلا ن :ناوارخ بنعلا نمنالاق لو

 سايعنا نع (خ) ارخلسعلا ن«ناودازودوهت ىذ.ء.رتالوركس.لكن عم اهنأقاوةرذل و ةباور ف

 نسابرطا لالط ا تاركا كلذ ءارك رن هلل قذالا نك
 خ وبطاااءالطلاوه ةمهتملالاذلا ك0 ع ترطاالال_طادعإ

 مسالا نالر خو هذر كس اير اي ل 1 9 5

 ةيسرافلاب رمخال مساوهوهذاب بي رعترنا قذاملاةيا_منىريثالا نبا لاقو هيفدوجوملاهانعم نعولقنبال

 ما 3 مكح قبس انعم ليقو يا نءاهريغ فواهيفهلوق ىبسوأ هنامز ف نكي مىأ

 هجرت ار تفمور ,كس ٠ لك نع لسو هيلع هللا ىلص هللا كوسر ىبهت تلاق ةماس مأنع -# مارحوهفر 21

 ركس انام لع عفاش!( د ماو 111 روةفهفراصود_سحلا ىج أبا لكرتفم او دوادوبأ

 هل اقفدرعثكر - ؟املاق سو .اعهلنا لصةللالوسر نأهّللا دم ماع للا رباحن ءىوراع مارح هل اقفدريثك



 ٠ "يب ور 16 8 ايي "كيا ىاوف ا هقول ا 2 .
 0 د ل اهيف تو فج مرح ىف تعفوواواجبا :نذؤ !مةراذم 2 قىقةراط) ) ةلكآ تءؤوول« نع هللا ىضر ىلع نءو برأي

 داو ىلذامرجل ار هعرأ

 ريصع نهدي زلاب فذقو

 هرةحر دعع توسو بنعا|

 اهتيطغتا هرت_ساذا ارج

 ردصم راةلارسملاو لقعلا

 هلعف نم د_عوملاك رمسي نه

 هير-ةاذا هيرمد لاقي

 هنالرسلا نم هقاق:بثاو

 ةلوؤ-ورمسب لجرلا لامذخأ
 راسي'ا نموأ بعتو دك الب
 ةفصوهراسإ بلس ةناك

 ةرشع مط تناك ةئارسملا

 اهيلعاهنم ةعيس حادقأ

 مهس هلو ذفااوهو طوطخ
 بيقرلاو نامه-هلو مأوتلاو
 ةعارأهلو سل او ةثالثهلو

 لم ملاوةسجهلو سفانلاو

 ةعيسهلو ىلعااو ةت_سهلو

 اطبيدنال لافغأ ةثالثو
 حيفسااو حسنملاىهو

 حادقالا نول جف دغولاو

 ىلد اهنوعضي و هطي رخ ىف

 لخدي واهل>ل مثل دعدي
 لدحر مساب ج رخو هدب
 جرخ نذ اهنماح د فاحدق
 ءابصنال! تاوذ نم ح دقهل

 موسوملا بيصتلاذ خأ

 ج رخ نمو حدفلا كلذدب
 م هكبيمنالامت حدفول

 روزجلا نم مرغوأي شذغأي

 كلت نوعفدباوناكو هلك
 الؤءارقفلاىلاءام_كالا

 نورختفي واهم« نولك أي
 من منومذيو كلذب
 رسسبيملا كح ىفو هيف لدي
 ِ ليلدب امهيطاعت ىفاسمت كنولسي ونعملاوامهريغو نرط كاودرعلا نمرامقلا عاونأ

 ريا اورجلاىفانتف أهلنا وسراياول قف |-و هياعهنلا ىلص هللالو-راون اراصنالا نمةدا جو لء> نءذاعمو

 نم هيقي نأ كسملاب رشإ نملادهعهللاىل ناو ماوحر كسم لك مسوءيلعةللاىلص هللا لوسرلاق معن !

 را سو لم تلاورتسلا غال! ف ركنا لصاو هنآال هذه ىلا ةنهننا لزن اف لال ةماسم ىلة هال ةمهذم ام مناف

 لزنألجوزعهللانارملام رحت ىف لولاة جو هيطغنو هرث_بناهمال ليقو طلاك ىأ ل قعلا ىماخت'مالارخ

 اهون رشي نوماسا !نأك_ةاركس هنم نوذخ 2: بانعالاو لدتا ب ]5 نمو ةكعب لزرن تاي آما رارخلاق

 امهبف لقرسملاور لا نع كنولميذاءمورعلاؤس باوج ىف ةن تملا, لزن لالح مط ىهو مالسالا لوأ ىف

 اعدواماعط عنص فوعن. نجرلا دمع نام سانال عف':موهلوقل موقاهب رشو ري كمثاهلو قل موقاهكرتفريبكم ا

 او. دقف بر غلا ةالص ترض حورلا مهاقسو .ي.عطأف ملسو هراع هللا ىل د هللا لوسر باصصأ نماسانهيلا
 هللالزنافةرو لارخآىلا»ف رح فذ نو دبع: ىد.عأنورفاك-ا|اهبأي لف أر قف .يم ىل- هيا مهدحأ

 تاقوأىفر كسا هللا مرخ نولوقتام اوماعن ىن> ىراكس متن أ ونال هلا اوب رقتالاو:آ نيذلااهيأي لجوزع
 ةالصدعبامب رمي و حبصاا ىل هيف هركسلاز -ةو هيف ءاذعلاةالص دعب اهم رشي لجرلا ناكف تاولصلا

 موفر نيماسملا نمالاج راعدو ةعاو ىنعي اهيذ هذختا كلام نب نارةعنامث_ عظلاةال_ص تةوود هيف حبصاا

 كلذ ددعاورختفاف نم تذخ أ ىتحردللاوب رسشواواك أفربعب سأر مط ىو دق ناكو ساو ىبأ نبا دعس

 ىطراضنالا نم لجر 1+ افراصن ال! ءاحهوه.وقرأل اهيفتدي_صقدمسدكنافراعشالا اودشانت واو.ستناو

 ىراصنالاهياااكشو )وهيا عهللا بص ةللالوسرىلا دعس قاطناف ةحذو هج شف دعس سأر هب بر ذفربعبلا

 قلف جرخواموب رة برش لطااد_عن.ةز>نأىورب و ايفاشانايب رج اىفاذا نيب مهالار مع لاقف

 امهوهموق ح دع كالام نب بعكل نيتيبب لدم ىراصنال وهل ضان ه ديب ورامهنالا نمالجر

 رقامملاو الث ىرب مف * ةر>هوارصنءاوبالا عماذ_هج

 رباقملالهأري* نال.تاوءأو «ىغمن .ءاي-ًاريخ نءانؤايحأف

 ىراصنالا ىلءادعو هفي-ةز+ درؤاعزانتةراصنالا نك لب ىراصن الالاقو نورجاوملاكئاوأةز >لاقف

 هربخأف لسو هياعهللا ىل هللا لوسر ىلا دعتم ىرا هنالاءاخ ةزج هعطقفهصضان كرتو ىراصنالا بره
 هنلالزنأف ايفاشاثايب ربنا ىفانل نيب مهالارمعلاقف اصضانإ_سو هيلع هللا ىصةللالو سردل ءرغف ةزج لعب

 مايأب بازحالاةوزغد_ب كاذو برايانيهتت ارمعلاقف نوومت:م مت أل هفهلوق ىلا ةدئاملا ىف ىتلةبآلا ىلا ءت

 ناكور4لا برشاوهاأ دقاونكموقلا نأ مل عىلاعت هللا نابيترتلا اذ -هىلعمب رحتلاعوت 'وىفةمكهلاو

 جيردتلا اذه لمعتسا موجالف مهمل ثالذ شاة دحاو ةعف درا ن.مهعنمولهنأ !هفاريك كالذب مهعافتنا

 رجلا ن .دشأ ئش بلع محامو اهنم بت أشيع برءالذئ موب نكي مورا تءرح سنأ لاق قفرلا 'ذهو

 ءاجذا انالفو انالفو بوبأبأو ة>لطإبأ ىف سأمئاقل ىناو كخ,ضفرب_ خربان ناك املاق سنأ نع (ق)

 لجرلا اذ_هربخ دعب اهوءج ارالواهنعاولأسا ف سنأإب لالقلاه.:_هقرهأ اولاةفرجل!ت مروح لف ل-جر

 قارهالاورو كلاو + ودشملاخ وضفملاو خو بطمرمب نءذختي ب ارش نيت جملا ءاحلاو داضلاب خيضفلا

 ٍ ةريبكاةر ا ىهوةلق عج لال او بملا

 كالذي قسفي واهم راش د< هناورهلا مب رحت ىلع ةءالا تءجحا ةجياهم رش نمديءوورجلامب رحتفف لصفإلا
 هللا ىل_دهللالوسر نأر م نبا نع (ق) هلتقبعو كالذي رفك اهلحتسانافاهع رحت داقتعاعم

 اهم رمشب لاهنم 3 ,ملاهنمدي وهو تاموايندلا فر إنا برسش نمو مارحر كس لكور خر كسم لكلا ولع

 هياعهتناىل_دىنلا لأ ف نولا نمناشيِجوّناشيج نم مدقالجر نأرباجن ع (م) مس. ظفاةرخآلا ف
 لاقوهركسءوأ ملسوهيلل هللا ىلص للا لوسرلاةف ُبّرملاهللاقي ةرذلا ن.مهضراب هنوب رسشي ب ارش نع مو

 ةئمط



 رأجارخالا (ةدتفلاو) نانأاا ىلءءانبااوأطخلا ليبس ىلع مارا هشلا فلاتقلا نمةب رسسلاهتلعفاممىأ (هنلادن ربك ال فئالثلا ءامسالا
 نولازيالو) مارحارهثلا ف نيم لا ءالؤهل تق نما>.ة دش نيماسملارافك-!!بيذعتوأ مارا رهشلا ف (لتقلا َنْمربك ) كرمثلا

 نع معودريىت->اهنع نوك-غنيالمهناو نيماسمالرافكدلاةوادعماود نعرابخاوهورف ك2! ىلا ىأ 002 د نعود ورب ىت> منولتاقي

 مهةعاطتسالداءرتسا (اوعاطتسانا) ىلا ءتهلوقو كو دريك منول: اةيىأ ةنلا لخ دي ىتد هللا دبءدنالفو< ل يلعتاا اهانعم ىت>و مهنيد
 (6١ه) ددترينمو) كب رفظب الهنا, ئاوتنأو ىلع قبتالف فت رفظ نا كودعا كالوقك

 رهشلا ىفلاّدقلا نءةللادنءارز دمظ أ ىأ (ةنلادنع رك 1( نيكرسش ما نود مارا دح.لا قوقح نيالا

 مارح ارهشلا ف ىرضحلانبالتق ىنعي (لتقلا نمربك أ) هيلع متأىذلا كرسدلاىأ(ةنتفلاو) مارحلا

 نوكرشلا كريع ناةكم ىنمؤمىلا شخ نبهللا دبع قو سين أ نب هللا دبع ىتك ةبالاهذ-ه تازئاماف

 نيما لاو ةكم ن٠ لسو هيل هللا ىل .صةنلالوسر جارخإب ورفكساب متن أمهوريعف مارح ار هسشلا ىف لاتتقلاب

 ةددر,ىتح )نينمؤاارسشعمابىنعي (مكنولتاقي) ةكمكرسثمىنعي (نولازيالو) تيبلا نم مهابا مهعئمو
 مهتعاطتسالداعيتسا هيفول:لاءاور دق نا ىنءي (أو ءاطتسا نا) رفكلاو»و مهني د ىلا ىنعي ( متي دنع

 تف هنيد نع نمد دنري نمو) هب رفظيالهنا ق:اووهو ىلع قيتالف ىف ترفظ ناهودعا لجرلا لوقكو هف

 تطبح كئلؤاف) بوتي نأ ل ,قهتدر ىلعت هيف مهنيدىلا عجريف كك -:م مهعواط نموىنغي ( رفاكوهو

 ثاريملا ق>تسيالوه:مهتجوز نيبتو لتقي دئرملا نأوهو (ةرخآلاواين دلا ف ) مطامعأت لطب ىأ (مهامعأ
 الوايندلا ىفاذ_ ه نيما_مللأيفهلام نوكيو هياعىنثيالو حدعالور ص نتسانارصنبالو نينمؤملا هب راقأ نم

 هيلعع رفتتامنادادنرالانأىهتقيةبآلارهاظو ةرخآلا ىف اهرجأ طب <وهلامعأ ىلع ب اولا >2

 ىفاشال ليل دهيفوةدرلا ءاكحأ نم ”ىث هيلع تبث, لةدرلا دعب مسأ اذاام ار فكلا ىلع دترملا تاماذا ماكحالا

 كئلرأو) مسن او لمعلا طبحتد رلا نا ةفينح ىل أ دنعو هن در ىلع دترملا تومي ىتحلامعالا طبحتالةدزلا نأ

 ادبأاهتمنوجرخالىأ(ن ودلاخاهيف .ها)رانلا بامصأ ,هرفك-!اوةدرلا ىلعاونام نيذلا ىنعي (رانلا باحأ

 باد أ نأ كلل ذو هباحصأ و شدي نب هللا دبع تلزن (ةللا ليدسىفاو دهاجواورجاه نيذلاواونمآن بذلا نا)
 بدنج نعوةبآلاهذههنلالزنافاوزغانا نوكينأ عمطنو اذهان هجو ىلعرج ون لههنلالوسراياولاقةب زرسلا

 نساسملاضعب لاق ناك امىرمضملا نبا ىأو هبادص أو شد نبةنلا دبع سمأ نم ناك امللاقهللادبع نبا

 اورجاه نيذلاواو:مآن يذلا ناةيآلاهذ_ههندالزنافرجأه يف مط سيلفارزو مهرف سىفاوباصأ اونوكي نا

 مهرايد ىف مهترواجو .هراصمأ ىف نيكر هلاةنك اثماوقرافو مهاو.أو مهرئاشعو هنك اسماوقراف ىأ

 لعؤمنلاةءاط ف ىأ نبا ليس ىف نيكر رشلا ىنعياو دهاجو اهريغىلا مهدالب نعو نيكرمشملا نعاواوحتف
 ىلءمهناربخ اهللاةجر لين ف نوعمطيىأ (هللاةجرنوجرب كئلوأ) اداهجةب ريسلا هبه باح ال هلبا

 ىنناةدادق لاق هتقوو هتيكىف نظلا لخدامناو باوثلا لصأ ىف عطقلاانهءاجرلا نمدارملالبقو ةجرلاءاحر

 اودهاسواورجاه نيذلاواونمآ نبذلا نالاةفءانثلا نسحأ مل_سو هيلع هللا ىله دم باصصأ ىلع ىلا عنها

 نم هناو نوعمست كءاجر ل عأ هللا مهلعج من هذهةمالارايخ مهءالؤههللاةجر نوجري كثلوأ هللاَليبس ىف

 هللادعل ارفغ ىلا عت هنأ ىعملاو مهب (ميحر) هدابعب ,ون ذل ىأ ( روفغةللاو) برهف اخ نمو بلطاجر

 باطخلانبرمعىفتا زن ةبالا (رسسيملا وردنا نع كنوامسإ) لجوز ءدل وو هباوماعيملامهباصصأو شخ نب ١

 عجر نمو (هنيد نعوكسنم

 تميف) مهن دىلاهنند نع

 لعتع ىأ ( رفاكودو

 تطبح ككاواف) ةدرلا

 (ةرخآلاوايندلا ف .طاسعأ)

 امن ةدرلاب م_هنوفيامل
 نم ايندلا ىف. نيما_بملل
 ةرخآلا فو مالسالات ارك

 ناالا نسحو تاوثلا نم

 م-هرانلا باه كئاوأو)

 جتءاامعو (نودلاخاهيف

 نأىلعهللا هجر ىفاثلا
 ىتحج لمعلا :طبحتالةدرلا

 قاعد_فةاناقواهماع توع

 هلو_ةبةدرلا سفنب طيخلا

 ناءالإاب رفك نمو ىلاعت

 لالا هلبغ طيحدةف

 لمحال قلطملا نان د:ع
 لمحه د_ةعو ديقملا ىلع

 انواذه ىلعءانب وهفهيلع
 انل نوكأ ةيرسلاتلاق

 هللا ليدس ىف نب دهاجلارجأ

 او:انيذلانا) لزن

 نك (اررجاه نيذلاو

 اودهاح د مه راع 0

 نيكر شم ا عم ( هللا لبس ىف

 كتل اوأ) نالء اعمةوالو

 ليخنا| تارك نمو ةك<لزنتايآ عب رأر+ل اف لزت ( محرروةغهللاو) بره فاخ نمو بلطاجر نءليق ناربخ (هللا تجر نوجري
 رجل ىفانتفأهللالوسراياولاق ةباحصلا نءارفنورمجنامث لال->م,-طىهو اهنوب رسثينوماسملا ناك فاركسه: ءنوذخن:بانعالاو

 اوب رشف ةءاج فوعن نجرلا دبعاعدمث نورخاهكر بو موقاهم رمد ) رسيااو رجا نع كنولمسإ ) لزتف لاكإ ةبل سم لقعلل هذ ماهناف

 ةعاج كلام ن,نابتءاعد مث اهب رمشي نملقف ىراكس متن أوةالصلا اود رق.الل زيف نودبعتام دبع نورفاكلااهبأايلقأر قف مهضعب مأفاوركسو
 انيهتتارعلاقفن وبتنم من ل وفدل اوق ىلارسسيملاورج ا .ءالززفايفاشانايب رم ىفانل نيب مهللار ميلا ةفاوب راضتواومصاخاهنماوركساملق



١6 

 نبورمعريعلا فوفئاطلا ةراحت نمةراحتوامدأوادب زلمحن شب رقاري عمهبت يم ذا كإ ذك ىهاهنبف

 باصص ا اوأراماف نايهوزخلاهللا دمع نب لفونو ةريغملا نب هللا دمع نب نامئع و ناسيك نب .- 2 لا

 عشاورعذدق موقلانا شجج ن هللا دبعلاقف مهنماس رقاولز اا ردو ةناعقإلا لجان لوسر

 فرشأ م نصح نب:-ثاكع سر اوقلخ- اونمأةواحعمو ا راذاف مط ضرعتياو كم هلجر سأر اوقل>اف

 نورباوناكوةزخآلا ىداج نم موب رخآى كلذ ناكواذيلعسابالف رام موفاولاقو اونمأهوأراماف مهبلع

 اوعجاف م نونتعلو مرحلا ناخ ديل يلا ذه هو.ء:كرت ىنماولاةومهيف موقلارواشتف بحجر ني

 نم ليةق لو ناكفولتةذ مهسب ىرم ها نب ورمج ىمهسا هللا دم عنب دق اوىرف موقلاةعقاوم ىف مهىمأ

 قات_ساومهزعاف لفون تلفأو مال_سالاىف نب راس لوااناكو نامعو ناستك نبك ارسأ أو نيكرمشملا

 روهشلا دمت لكسادق شي ر تال ا و اا لور ىلعاوهدق ىتح نب ريسالاوريعلا نو هكا

 رنثعماياولاةو نيماسملا نم اهم ناكن م ةكم له كلذب ريعو ل ىلا ىنعيبئار ا ذخ ًاوءامدلا كلذسو مارملا

 شوي نب هللا ديعل لاققف سو ةيل عندا ىل ههنا ل اوسر كلذ غابفهي ةماناقو مارا ر يلا مالحتس اةاأ._ىلا

 فنعو كلذ نمي - ثدخ ان نأى أون ريسالاوريعلا فقوو مارا .عشلا ىف لاتقل ارك :يماام هبا مصأو

 اونظوةب رسلا باصصأ لل يقل و مؤ تملا متع:طملاولاقو اوع'صامفةب رمسلا باصصأن ولسا

 الفسج رلالهانرظنفانب .أمثىمرضالا نباانلتقانا هللالو-راياولاقو .مدبأىف طقسواو كله دق ىونأ

 هللا ىلد هللالوسر نخاف ةبالاد فه هللا لزناف كلذ ىف سانل ارثك أر رىداجىفم 1 هصأب جر ىف ىردن

 ىأ (ريكهيف لاق لق)

 ريبكو أدميملاق رك منا

 ةرك-لاب ءادتب الا زاحو هريخ

 رثك اوهيفب تةصودقاومال

 ةحوس مانا لعلي واقآلا

 نيكرش  ااولتقاف ىلاعت هلوةب

 دصو)' مهوع دجو ث.ح

 عنمى أ (هللال يبس نع

 م لو-رؤيكرذملا

 هئاصصأو و هياءةللا

 ةببب دحلا ماعت ديلا نع
 ىأ(هب رفكو) أ دتب هوهو
 دحعسأ او ) + لع فاطع للاب

 هن لابس ل تطعملركل

 نعر هللا لبس نعدصو ىأ

 ءارفلا معزو مار ادحملا

 ىف ءاط !ىلع فوطعم هنأ

 دحسأابو هب رذكى أدب

 فئاطلاوةكم نيب لك نطب ىف لزن ىت> هباصمأ ةيقبب هللا دمع ىغموهبلط ىفافلختف هنابقتعباناك امطاربعب

 باصصأ ىلع قابلا مسقفت هاسق ةمينغ لوأو مالسالا ف سجن لوأ ناكو سل !اهنملز ,هفريع "ال سوه اع

 ةفامهب|هانلتقام دقي !نا لا ةقةكملهأث عبو ةنرمدلا

 ةنوعمرلب موب لتقف هني.دملاب ملسو هيل عدتلا ىل مهتنالوسرعع ماقأ و اف ناسنكن ب كك- 1 انا تاق

 لخ ديل بازحالا موب هسر ,ة نطإ برضف لفونامأو ١ ارفاكاهب تا هكم ىلا عجر ةدنبا دبع نب نامعامأواديهش 0 زو او 3 1

 ةداعابالا 528 0 !|

 هن نر م لوقت :الو راخا

 د, زيولوقت نكلود.زو
 ءاطاىلد 0

 ىلصهللالوسرلاةف ن غاي هحفيج نوكرمدملا باطق هللا هإتة واعي جامطعق هسرف 9 عم ق- د4 ىف عقوف قدن د

 نءد_ءابىنعي كنولثسي ا لاري فئامأوةيدلاثيبخ ةفيملاثيمخ هنافدودخ مسد ءاع هللا

 نالوق سو هيلعتلا ىلمهئلاًلوسر نيلئاسا' قوه ف لادقلا رحتا كاذب ىموايجر ىنعي مار ارهشلا |

 اوناكنيم لانا ليقو اوباصأ م مأاؤطخ أله ل بز« .لعنلا ىلدةللا لوسراولأا سنو 4-لا هنأ امهدحأ

 هيأ ةقلا ىلص هللا ل او -راولاس ل قلا موباح بنك امافلكال ءارارهشا!ىفو مرحلا ىف ل237ن 'نوةعي

 دأب مط لقى 2 ةلاتقمار حارهشلان عكنوأك هب 5 ا و نيس ما ىلع ببيعاا هجو ىلَع

 0 نيلوق ىل-ةب الادهكج ىقءاماعا فلا تخ اوريكس 1 ماظعىأ ( ريبك هيف ل“ 5

 هنلاب لح ناكهناءاطع نع ىور عفدلا ل دس ىلع اول 5 ةهيفأ دا نأالا ءارظاره-كاىقوزتلا ازوتحال |

 ءاماعااروهجهياع ىذلا ىناثلالوةلاو ت>فاموهيفاوأاة.:نأ ًاالوءار ا ا ا نآس انلل لحام

 | ال سر رطل رولا ف راسل لاراب ن ناس وود ىلا ىةيماسلاف ةحو فماهعا حملا وعر

 جارخاو 0 ما ارادح لابو

 دخساا لهأ ىأ (هلدأ

 ىلص هللالو وة مهو مار 4

 نوذمو هاو 8ك هياعهللا

 )2 ملاضرأ ه- 0

 ريدو ها حلا دحسملان
. 07-7 

 مرحلا رهثالا ىف ىنعي ةفاكنيكرم كا اولا :اقوهل و 2م هوجد- وتد لح ناكر ثا اول وأ هلوه هخوسأ 0

 ن.مالسالا نعو دصووأجحلان - نيماملا# نصو ىن لاو مالكءا د2 !اذه (هللا ليهس ن * علصف 9( اهريغ

 لوسر ىنعي (هن.٠ هلهأ جارخاو) ءار 1 مان - ؟دصوىأ ( مارا دج ىلاو) هللا ىأ(هبر هك 2 0

 ا
 ا

 ةولأسامتاونو 5 1 مه نيلئالانأ ىذا لوقلاوق ةب الاد ذه تازتف مارا رهشاا ىفلامقلا نعلق أ هن هكر

 مهاوناكمهن كل هدأ هللا مهلهجاءاو5 ك1 2 و 'ورجاه ى جحا هود ناد نكد هوملاو إو 3 اعدنلا ىلص لل |

 نئاقلا



 ةد_حاو 5 سه دد ل اكل ىفيو باجالاى دق ب تك هلوقنالوةلااذ- هة:غودو ىعازوالا ن ءىك>و ْ

 تاامدغااذ- هس 2-2 ى ةكياع تهلوق نا وه .اعفتلا ىلص هللا لو سر باد أ ىلءهبجوأ نمدهخحو ا

 ىوراع كللذ ىل لدي وإسم لك ىلع -ضرفداه+> او'هر 4 ةنآلا 0 0 نردو- 0

0 000 7 

 نسما هل ن1 ةرام كت ١ ىلع سر ؤداي علان ال-.3 هو 'ورةنافمرفتتسا ذاوةمنو داهج نكلو حتما ادعب

 لان اهنلاَن :؟ىرهزلالاق ءاماعااروهجه اعىذلار اة اود

 | ارخافو ناك ار ريعأ 0 ميا بج

 ةر ,حهال حفلا .و و م وهيلع هللا 0 ؛لاق 000

 اوما ذ_ه.نيقاملا نع ضرفلاطة_س

 ارفار الا واو نا ين استس ان ناةدعوهف اعف نمو تمءاوامفازع او عع ودا

 د_ءوالكوةجرد ندعاق ا ىلعم ا و ,طاوماب نب دها جلا هللا ضف ىلاعت هنبا لاق دعق هع ىنغتساناو

 ىلع ديالا د ذه ىف خو الاول 0 انلاءاما ع تفالا قسم انهت لاك ةاكرات دعاقلا ناكو أو 00

 بوجدو ابمؤ نال 0 وما مناىفاثلا لو قلن نيكرشملا نءوةعلا ة خان ةمكس#ا ااهدل 0-لا ةنال# |

 هجو ن.ةخساناوعاثاادلا لوقلا فاك اورف'انونمؤملا ناك اموىلاءتهإوةب خسف مثءفاكلا ىلةداهملا ْ

ع داهملا بارا خوسملاو ه:هعنملاد «. نيكرم لا عم داهم 1( باح ااهنم خسانلاف ه- جو نه ة-خوسامو
 ىل

 عطار وفن ثدح ند ” ٠ 8ك اذه ,كيلعقاشلاتقلاىأ (كلا هركودو ) ف هتالوثو و ةفاكلا |

 خا لد واقل ساره كال ل حا 1 و سنا !!ةق-ثءولال اةنؤ» نءهيفال لاتقلا نع

 صر 2 ةلاعقإا | ممتداركناك اع ا هر ا !اقومهن ءاراب خاىل!هتهلوقبهركلا اذه

 ؟اريخوهلاتقلا ن١ نوهركس ىذلا نا ىلا«: هللا نيب ؤءادعالا ةرثكود دشااو فواظا نههيفال موملع
 مله

 تاع .هون ىدع هلأ ( مكريخرهوأي ثاوهر 0 ا ضرف نادعبهوهر ب الثلهك رن

 ىل#آ 0 نئاقا كشلالودح ىلءلدنالىهذ# 1 ا ماا ٠ ىهوىمل- 0

 ليقوةنط اوذداهشاااماو ةم٠ ءلاورفظا|اما نيف سلاى رولا هيفوزغ ١١ نا يدكاو عمم ال كتشلا ل

 0 0 هناف رااءاودلا برم هل 'مو لبق سلا ىف ةلرل للا عفانملا بيسوهو لاخ | ىفاقاش يشل! ناكاع ل

 ا اوبك نأى-عو) لبق: لا ىفةحصلا لو ه> عقو ,2ةقثلاوةهار كا لمحت نكلههركأ و لا اىف

 اذاهنال فو 5 |ممطورجالاو مد .فعلات وو نمد ةاملئن ءء( كلر ةوهو) وزغلا نعدوءقلا ىنعي 0

 لاَ هلا ا ىلع ةدالجو ةاوش كيف نأ عاذاوك< كان لوو دالبدمقنوكلاوةعالاوة> ارلاىلا مليم لع

 نإ قء ءمااو ثتاذ ىنعي (نوءعنال مث و١ ريخاورسالاوةمنغلا ن هدا هللا ىفام ىنعي ( ل«لناو) 5: فاك

 يي : را أ 4 ! 00 ودق مم ءلا

 00 1 5 0 ماع هللا لص ا .ناقبآل هدهلوزن بيس 0 ةلاتق

 هنلاممسا يلع «لاقرابااك هل بة ؟وةب رسلا ىلع هسعأو نب ره-ثب ردبلاتق لبق ةرخالا ىداج ىف ةب رس

 جفاف تازن'ذاف نيم وب ريت ىتباتكلا ىف رظانالو هب كن يما ضما مث كباص أ ىلع هأرقافباتكلا

 نجرلاهللا مس هيفاذاف باتكسلا فو لزن مثنيويةئلا دب عراسف كعمريسلا ىلع رهن« ءادحأ نهركتستالو

 شب رةلاربءامب دصرافةل-خ نطب لزغت ىت-كباصص أ نم ك-ءم نع ىلا هت هنداة كرب ىلعرسف دءبامأ ميحرلا
 كاز ناك ن ةمكتما دحر كت مان أ ىناهنهنالاقو كالذدهبا ىداللاق ثةءاطوًاعمس لاةفريخاهتمانيتان تكالعأ

 0 فل ملو طهر ة تاما :اوناكوه«مهباصدأ ىغمو ىذممثعجريلف هرككنك نمو قلطنلفةداهشلا

 ناوزغنبةبةعو صاقو ىنأ نب دعس لذ ن اري ل لامقي زاخما نءمضوع عرفلا قوف ن دعم ناك اذ ىتحمم'

 7 ( للا - (ثنان) - ) ٠١

 ند (مكا .روهد)

 نداكملا مضوف 00

 ةفاابم فدولا عضو

 دك

 ه راداولابفاىه اافب

 طرقا ةحارك ه سفن ىف هناك |

 ىنعيلمق وهوأدل مهتهارك
 زوبخ ا ىنءةزيااك لوعفم

 ىسعو) ملهوركموهوىأ
 ريخوهوأيشاوهركست نأ
 نوهركت متاف (مكلربخ
 نييساللاىدد>اهيفووزغلا

 انو ةمينعلاو رداثلا اما

 ىدعو) ةنطاو ةداهشلا

 دوءقلاو هو ( ايشاوبحت نأ

 (ميكلر ةوهو) وزغلا نع

 رقملاو لذلا نوه هفامل

 لاو يدل نام
 م<-اريخ وهام (ميهشاو)

 كلذ (نودءاعتال متأو)

 هب 8ص ايام ىلإ .اوردابف

 فلرزتو؟ياع قث ناو

 لش لوسرا وشباب رس
 نيكرشلااولنا ف !«وهيلعهللا

 .مهوبجرلاله لعأ دقو

 شي رقتلاقذ كاذ نوال
 ماللاهيلعدمم لصمادق
 نمأرارهش مارها يشلا

 نع كنولاثس ) فتاه هيف

 كلاسي ىأ (مار +ارهشلا

 نع نوداخلاو ا رافكدا

 مارحلا ره-كلا ىف لاثقلا
 لاّشالا لدب (هيفلا25)

 لاق نع ىرقو رهشلا نم

 لماءلا ري ركن ىلعهيف

 نالاوفعضتسا نيذالهلوقك
 م نما



 طاح ىأا 500 0 همقوتم كلذ ناينانأ ىنعب عقوتلا ىنءمال فو كن 31 .لوىأ(مكيتايالو

 نيئمؤملاو نييبنلا نم( مكلبق
 |١ سؤبلا ىأ (ءاسابلا)
 ْ أعوجلاو ضرملا(ءار ةااو)

 عاوناباوكرحو (اوزانو)
 اناعرا اذكرو اال
 ىت>)# ةلزاز/اءاهيمش| در دش

 ْ ومآ نينو لوسرلالوقب
 لاق ىت!ا ةباغلا ىل (هعم

 نم هعم نمو لوسزلا
 (هللارمدن ىتم) نينمؤملا

 قلو رحضاا مهم غلب ىأ

 هانعم كللذاولاق ىتحربص مط

 كو رصنلا بلط

 ةدشلان امزةلاطت_ساو

 هتلارصن ناالأ) مطليقف

 مهبط ىلا مط ةباجا (بيرق

 لوقي رصكنلا لل-جاع نم

 لاحةاكح ىلع عفان عفرلا
 لبالا تب سد وح ةيضام

 هنطب رح ريعيااء ىح ىتح

 راما ىلع تبهنااب هريغو

 لامةت-سدالا ىفع٠و نأ

 لاقاملو هللعنأ نال

 خيشو»و حولا نورمج
 اذام مياظعلامهلو 22-7

 نأوانلاوءأ نه قفنن

 نءمتقفنأام لقنوقفني

 نيب.رفالاو ني دلاوالفريخ

|| 
 ا

 ا

 ا
| 

 أ
 ا

 نباونيك 5

 م هلوق نمضتدقف (ليمسل 1

 6 كَ د راسخ نم 3

 ربخ لكود»و هنوةفشر

 وهام ىلع مالكلا ىو
| 

 دملاهوجولا ىف ىفشإ ْ

 هنا
 1 نم ةدشلا ف لشم ى ىم

 مهتسم ل !مقؤ لثما كلذ ناك يكلاقالئاق نأ اكفانئتسا وهو لثءالنايد :(مهتسم) ١ ١م 5(

 نمو اونمنبدلاهبشىأ ( لبق نماولخ نإ يذلا لثمكنأيااو) هلوةوهورابتخالاوءالتبالاو
 .:كتي.لاوةدشلاو 1 رقفلامهءاصأ ىأ (ءاسأبلام مسم) م م: ل_:مو نكد مولان مموئعاأبت أو نييبنلا |

 عاوناباوكر حو ىأ (اولزازو) فوخلابورضو ةنامزل /اوضر ىلا ىنعإ (ءارمضلاو) سورا ئ همسأو اوهو |

 ىتح) هقاقا كرحتب و برطضيلازيإللب رقت سيال تالا نال كلذوتكرملا الزل لم او ايازرلاوايالملا |
 سفنلل طبضأوريصأو مهريذ ن 1 سرلان الك لاذو (ةننارصن ىتمهعماو: ءانذلاولوسرلا لوقي |

 كاذو ريص ,طقس ملوءالبلاوةدش !اودهحلا مهب غلب هنأ ىف :ءملاو نيم ولا نم هنهعأبت 1111 هذا ءاا لوزن دنع

 ناالأ) 3 قرصتاا|ٌؤطتساو ةباءاادهذهىلاةدّشإ !قلاحلا مي غلب امافةدشلا ىف ىوصقلا ةباغلاوه

 ىلا ,نيد نع ةد_كاوءالبلا لوط مهريغيمم طاح ناك | دكه ىنءأ اومهملط ىف مط ةباج ١ (برر ,ة هللارعهت

 رهن ناف قا بلط ىفةةشااوةدشلا ب كل ءاارسش ءماياونوكسف ةللارمت م

 ىهلةدربدسوة وهو لو هياعهللا لص هللا لوسر ,ىلا انو ك2 لاقةترالا نت: تابخ نع (خ خ) تت ؛ ا

 نا

 لعجف ضرالا ىفهلرةحيف لجرلا خب 1.3 نم ناكدقلاقفاناوعدنالا اناردتننال ًاانلةفةيعكلا نلظ أ

 كلذهدصيامهمظعوهجل نودامد:دحلا طاشماب طش ا ويفراش دما ىتوي مها 9

 ىلع بئذلاوهنلاالا فاحيال تومرضح ىلا ءاعنص ن بك ارلاريس تح ّسمالا اهنا نمي هللاو « 5

 ناكوحوجلا ن ورمخ ىقتازت (نوةفنيا 0 1( لجوزءهلوق ف نواجمت "ككاو همنغ

 نوقفنباذام كنولأسي ىلاعت هللا لزئاف قفنن نم ىلءو قدمت اذا عهللالوسر ءابلاقف ٍلام اذ ريك احعيُش

 امتاو (نبدلا اوالف) رثكو أ لقلاملا ن٠ ٠م قافنأ ع نماولعفتامو ىنعااولام ىأ (رب> نم م مح ام لق)

 دوجولا ىلامدعلان مههجارخا ىف بسلا أك امهعالدلو ولا ىلعا مهق- بوجول نبدلاول !| ىلع قاقنالامدقف .

 ءارقفلا عيج ح اصيموقي,نأردس بال ناسنالا نال نيب رقالا 0 د ءاو (ٌنِيِب ر دالاو اذ

 نير 0 ا 0 0 00 كو ًاةبار ةلاعدقتف

 : بيتا اذهىلارظافرقفلاوةجاحا فوقي دقداب د1 ول در

 0 ردا نسحلاليصفتلا اذه هللا ل_كفامل م قافنالاةيفيك قسيختلانسحلا

 هناوضرو ىل لادن هلناه_ولامملط م مهريغوأءالؤه عمربخ ن :.ماولعقتامو » ( مياعهب هللا نافريخ نمااول عفت امو :(

 ةنآ د تالا وتستي ”الاهذهناريفتلاءاما درك ذوهيلع كي زاجيف ماعدن هلنإ ناف

 نادلاولاا مو هر قف عمم _ياعةق ذذلا بحت نماهيفرك ذهللا نا اهماكح ا هجوو ةمكح اون *ا نسحلا لاقوةاكزلا

 نادب ىلوالاف قافنالاب ىلاعت هللا ىلابرقتااس>أ نفةبالارهاظ وهول_فةهنلا فاذه ديز نبالاقو

 فرك هناوهو لا اًوسةي الاف قتال لوالافلوالا مد قيفةب الاف ةروك
 لاؤدلااذ_ه مَع بيجأو فرضلا نا. دباو مم>اف قفند م ناد م نعاولأس ممناوهوباوجلالاو بأ قباط

 دودقل اهب لمكب ام لاؤسلا باوج ىلا مه ملاملاوهوهوقفنبام نايب ريخ نم مح مكقفن ًايهلوق نوضا لو هنأب

 رءاشاالاق اهعقوم عقتن ألا ةقفن دعتالةقفنلا نال فرصلا ناب وهو

 :هملا قب رطاهم باصإ ىت> 3 ةعينص ال ةءينصلانا

 أ لاقفةيمالا كس قءاسقملا فلتخاو داهجلا كبل ضرق ىأ (لاتقلا <يلعبتك ١ لجوزءهلوق ©
 أ ىروألا بهذهيلاومهريغن ود لسو هيلع هللا ىل دلل! ل وسر بادكأ هبالا نمدارملاو عوطت داه+لاءاطع

3 0 

 نسحلا نعاهعقوم عقتنأألا أ,مدتعي ال هه قححو

 رافكدلا داهج مكيلع ض رد (لاتقلا يلع بتك ) هيلع ىزجيف ( ميلع ههنلا نافريخ نماول عفنأم و) عوط2!' ىف ىه



)6١( 
 | قوس ركام نوثالث ثدش ىلعو فئاكصر شع مذآ للعدو اأبّدتك ةعب رأوةئامعامسلا ن .ةلزنملا

 فاتخاام وا قافنالا دب هيف
 نيذلاالا) قحلاف(هس. ذ

 (هيفاوفلتخاامف سانلا نيب )هيلع لزنملا ىنلاوأباتكلاوأّللا(مكحيا)
01110 

 سو هيلع هللا ىل_دد#ت ىلعو ليكالا ىسع ىلعوروت زلا دواد ىلعو 5 ارولاو فث تكد رشع ىسوم 3 ْ

 هتلاودك الا ناكن اوباتكتلا ىلا كلا فيضأ امئاوباتكلا ىنعي(سانلا نيب ؛ميا) نآرقلا مويا

 هياعلزنملاهءاتكب ى : لكسا:ل| نيب كحيل هانعم ليقو هلزن | ىذلا با كلاب ةننا كحيل ىن 2

 ىذلا قا فأي اوفلتخاايف) ةقيقملا ف5 اًعاوههلل اوزاجمىنلاو أب اتكسلا ىلا يل

 اوادعأ ىأ (هوتوأنيذلاالا) حا فىأ (هيف فاتخاامو ) هيلع ناقتي وناك أمدعب ا

 ايغباضعب مهضعب ريفكتو ه مهفالتخاو ىرا مالاودوهيلاوتوأ نيذلاو لين الاوةاروةااهبدارملاو باتكسلا

 ىو لسو يلعنلا لص دا ةعجار هيف ةياثكلا ليقوم دينو مهف ركن وه م .يفالتخال يقوادسحو

 دووملاالا |سو هلع هلبا ىلد هوب صنم لاس تالألالا حوصراللر 2 ا ىقفاتخاامو

 ةو+ .: ةحص ىلع تاحضاولا تالالدلا ىأ(تانيبلا مهتءاجام دعب نم) ادسح و ,هنمايغب باَتك !ااونوأ نيذلا

 هعايتااوكرتا ءاو هيءاجام كرتوهنع لودعلا فرذعم طق مهلمهنا ىأ( مهند ايغا) ل_سوهيلع هللا ىلصدت

 هيفاوفلتخاام ىلاىأ (هيفاوفلتخااملاونمآنيذلاهللاىدوف) ةسايرلا ا طوايندلا باطودوا د س>وايغب

 ىن-ءملاو بولقملا نموه ليقو قا نم«يفاوفلت+اام ةفرءملاونمآ نيذلاةهللاىدهف نك (قآءانم)

 ىلاءتهللا ىدوهف ةعجلا ه«يفاوفلتخا ىذلا مهفالتخاناكوه فاو ةلمخا ىذا ىتحالاونما ناذلا هناك

 نو رخآلا نكح 20100 .رلاقلاقةرد رهىبأ نع (ق) اهملا ةيمال_سالا ةمالاه ذه

 هللاانادهفهرف اوفلتخا ىذلا مويل||ذهف مهدعب نم هاندتو اراتابق ه نمباتةكءااونوأةما مقااموب نوقباسلا

 لسو«.لعهللا بص ةللالوسر تعم_سلاق ةباور ٠قوىراصنالل دغد_ءل ودومالادغف

 دازهلهللاانا دهف هيفاوفاتخاف .يباعهللا ضرفىذلا ,هموبا ذعمثا ابق نءباكلااوتوأمهأ ديب نوقاسا]
 نورخ آلا نحب "لوق

 لاقلاقةفيذح نع (م) دغد_هبىراصنلاواد_غدوهلا عبتانل سانلافاةفت امثةعلا مول ىنعي قاس

 نأش ىفاوفاتخ !ل.ةوق'الخا لبق ةمايقلا مون مط ىغقلاةمايقلا موب نولوالااين دلا لهأ نمن ورخآلا

 ةديعكلاىلا هنلاانا هو قرمشملا ىلا ىراضتلا تاصر سدا |ثزن لآ ترئاا وجدو كات
 تااةوايدوهمناك دوهملاتلاقف ميهاربا ىفاوفلتخاو ناضءرره_تاهثلا انا ديف ماي_صلا ىفاوفاتخا ىلا قو
 دوهمااف عرض نب ىسعىفاوفلت+اواماسم افين- ناك اناةؤ قا ١ ىلإ هطلاانا _يفاءنارمكت ناك ىراصتلا

 ىذلا قا اىلااونمآنيذلا هللا ىدهف ىنعملاو قحتلاا هاك كلذ ىف للان اد ؤهيفاوطرف [ىرادالاو هيف اوطرو

 (ميةةسم طارص ىلا ءاشيإ ٠ نءىدبةللاو) هنداراود سموه هلعب ىن عل (هنذإب) ١ نم هيف فاتخ 1

 كلذوقد_:ظلاةوزغ ىهوبازحالاةوزغىف تارا (ةنلا واخدت نأ متيسحمأ) ل-جوز زعهلوق جم

 دمموبه. .ةاوناكىذلا شيعلا قيضودر ,لاو فول اود كالو دهدطا. نم مهماصأام 0 1 نيما-اانا

 0 0 كور 0

 ما 0 نلمح نالراظواغلا 0 ا يوسف وهلا تردطأو

 نار تامل نم هىل_سرلاو ءامدن ال 0 0 ٠ نوب ا 1 ا

 ريصلاو تايشلا ىلع اخو ؤءاو ]سو هياعهللا ىبصةلل!لوسرلا :«هيرحشت تاذيبلا

 ةنجلااولخ دن نأ متبس> مأ) غلب أى منا تافتلالا قير ط ىلع, طلاقه مهنرادعر , هنايآل

 ن.هيلعاوفاتخا نيدلا عمرب

 لزاما باتكلا ىأ (هونوأ

 ىأ فال_ةخالا ةلازال

 الاف الت+الا ىف اودادزا

 نم) باتكتلا مملعلزنأ

 (تانيبلا مهتءاجام دعل

 (مهنيارغي) هقدص ىلع

 مهنديأ دسح ىأهلوعفم

 اين دلا ىلعمهصر طاماظو

 ىدهف) مهنمفاصنا ةلذو

 اوفاتخ !املاونمكنذلاهللا
 نذلاهللا ىدهىأ (هيف

 فادخا ىذلا قحللاونمآ

 ند) هيف فاتخا نمهيف

 اوفاتخاا ناب (قحلا

 هللاو) هماعب (هنذإب ) هبق

 طاره ىلاءاشر نم 6

 مأ ( متيس>مأ مهقتسم

 اهطرش نالةإ هةءالةءطتنم

 ةزه-ه اهلبق ن وكينأ

 كدنعأ كلوك ماهفتسالا

 ام-وبأ ىأورمج ماد

 ناكناد» زهءاوجو كدنع
 نك ناو رعر اذ ردد

 ةعطقنملا مأاعأو نمعهدنع
 دعلو .اهفتسالا دعب عقتف

 لبىنهع نوكتوريلا

 لب ريد_ةتلاو ةزمطاو
 اهيف ةزمطا ئنءمو متبسحأ

 نايلاراكن اوردر قتال

 تناك امرك ذا هداعمتساو

 فالتخالا نممحالا هيلع

 ءىبجم د_ءب نييدناا ىلع

 مهراك ناو باتكسلا له ناكرشملا



 مهوحنو بيهصو رامجودوهسم نبا نينمؤل !ءارقف نمنورخ باو ناك ٠١ .0 ١) (اونمأنذلان 'رمنورحسس 0

 ايندلار ماع نود 101
 هللادبعلثم سابع نالاق نيدمؤا ءارقفب نؤزبةس رافكلان اى ع( :مانيذلا نمنورخ سب دز | 0

 دم معزي نبذلاءالؤهىلا اورظنانولوق.ا اوناك ل اءقو ميئارظن لاب وببيهدورسءابنب ٍرامصو دوعسم نبا 09 1
 نال (ةماي .ةلاموب) رافكسلا قوفىأ (مهقوف) نبنهؤملا نمهارقفلا ىنعي (اوقن' نيذلاو) مب باغبدنا

 قبعهلاالوسر ١مم. هناب هون ةئراح ن ع( ف )نيلفاس !| لفس أ ىف نيقفانا او رافكلاو نييلع ىفءارق ةفاا

 لكرانلا لهأب مريخ الأ هربالهتلا ىلع مق أوف ءطتاسم فيعض لك ةدجلا لهأب كربخ أ الأ لوقب إسوهيلعمللا

 وجافلا ظاو> اوريخل داقنيال ىذلاةموصخلاىفديد_كا ظيلغلا ظفلا لةع!اريك ةسم ىراظظعج ظاوج لّدع

 هدنعوأ هيف سيلاع حدقي ىذلاوهليقو اظملغلا ظفلاىراظء+لاو نيط!اريطقلاوه ليقوهتشمىفلاتخلا

 نيك اساااهلخد نم ةماع ناكف ةنا باب ىلع تقلاق سو هيلعهنلا ىلص ىنلا نعدب ز نب ةماسا نع (ق)

 اهاخد نم ةماع!ذافرانلاباب ىلع تقوراناا ىلا ,وم م أد_ةرانلا با ناري_-غ نوسوببد+لا باوحأو

 ىطعي سارع نبالاق (با_>ربغبءاشب نم قزرب هاو لاملاةرثكو ىنغا او ظاح اوه ميجلا حتفب دم اءاسنلا
 هقزري ل يقو» دابع ن مءاشب نمل عسوب هنا ىنعملاو لءاةوهف باسملاهيلءلخ ديار لك نالرا دةمريغباريثك
 ريغب هقزرب هنا هاذعم ل يةو تست <ال ثيح نمءاشب نم قزرب هناهانعم ليقوةرخآلا ىف ي_ساحالواين دل' ىف

 اهريغ بلطي نكوأ اف هل

 نع (اوقتا نيذلاو)
 مس»و: ةلرقلا

 م ول .6- -هقوف) ءا -ِهفلا

 ةءلاعدل + ىف مهنال(ةءايقلا

 هنناو) هب واهران ىمهو

 3 الؤه

 رجم عابر نمار
 ىعي ريت قر بغب (باس>

 دارأ نم ىلع ع-سوب هنا

 ىلع مسواك هيلع ةعسوتلا

 هذهو هري_غو نوراق
 هللا نم ميلع ةعلسوتلا

 مجاردةساىهوةمك

 < مارك تناك ولو ةمعتااب

 اهبىقحأ نو.ءٌوااناكدا

 ة.1سانلا ناك ( 5

 نبدىل - ناةفمم .(ةدحاو

 - حل مان «مالسالا

 حون مهوأ مالسلا اههيلد

 ةنيف_سا|ىفهعمناكن هو

 هللا ثعبف) اوفلتخاف

 هف ذح ىلع لدي و(نييدنلا
 سال! نيب << ياىلاعت هلوق

 ةءارقو هو اوقلتخاامذ

 ةمأآ رمانلا ناك هلئاد_.ع

 هلوقو اوفلتخاف ةدحاو

 الاسانلا ناك امو ىلاعت
 وأ اوفلتخاف ةد->-اوةمأ

 فدوة 1 سانا ناك

 باسحلانال اهنمج رح املباسح ىلإ جاتح ىتحهنئ ازخ ىفامدافن فادحال ىلاعت هن اهانعم لمقو قاةحةسأ

 ل-يقونونااو فاكلا نيباهناله:ئازخدافن فاكالوىل ءاعملاعىنغةللاو ىطعيامردق ل«ما نوعي اغا

 ىطعي لب هتجاحر دق ىلع دحاو لكىطعي الوءاشي نا قزرلا طسسب وءاشي نم ىلع قزرلا ثق. هللا نادانعم

 الواذهت مروا ذه تراطعأ هلل ة ةيالوقز رايف ساحب وهمكح ىفهلضراعمالو هيلا جاتمعال لرب ل

 نألمت<ليقولعغيامعلئسالوهعزانيهكل .ىفهلك. رئاليلاعتهنال كاذ نمرثك 1! ذه تيطعأل

 مهيلعهب نمام ىلءمط هنمةيساحربغب ةماركا اوباوثلا نءةرخآلا ف نيقتملاهّللا ىطعنامهنمدارملا نوكي

 مثمطامع أر د-ةب رجالاو باوثلا ةنجلا له ىطعي ىلا عتهناليقو عاطقن !الوهلدافنالة ا يعن نا كلذو

 نيدىلعوأ(ةدحاوة.أسانل ازاك )لجو اوق © باسح ريغب مهيلاهنم لضفلا كلِذف مهيلع لضفتي

 سانل:ناك ليقواوفاتخ اف ليب اهليب اق لق نأ ىلا دح او نيد ىلءنيما ساوناكه نت. رذو مداوه لية داو
 لل اواوهواحوت هنلا ثعباوفلت+ امثل ون ثهب .مىل' مدا تقو ني4ىد طاو قا ن مةدح>اوةءء رش ىلع

 نات نزاواكو وف مولا نيل :يفسلا لهأم هلمقول لترا دعب تعوم تعي لوسر

 ةمأسانلا ناك ليقو ىبل نب و رمج هريغن أى مالا هيلع ميههاربا نيد ىلعتن كب رعلانآل مق وةنافو

 ة.انونوكي موةيدوبعلاباوفرتعاف ىلباولاق مكب ربت سال اقف قائم ادخال مدارهظ نماوجرخأ ني>ةدحاو

 ةءاناكه د>ومدآ نال يقود سحلاو ىنبلا ب ساوفلخادوجولاىلا اورهظاملمث مويا كاذريغةد-او

 رفكلا ىل ةد_>اوةمأ سانا! ناك ل.ةوهدعفالت+الارهظامناو هبىدتقيب ةود_فةواماماىتعيةدحاو

 سي رداوثيشوليباهوح سموه نءمهيف ناك دق سيل ل يق ناف نييبنلا هللا ثءبف هلوق ل دب نطابلاو
 اوناكس انلا نا ىلع تلد ةبالان |ليقو بااغان كهل اور ذكلا ناكن امزلا كلذ ىف بلاغلا نإ ب اوجاف مهوحنو

 هللا ثعبف) ج راخ نم ليلد ىلءفوقوموهفر فكوأ ناسا ىلءاوناكمهنا ىلع لدياماهيف سيوة دحاوةمأ
 نآرقلا ف .منمنوروك ذمار ثعةثالثوةئاهلث مهنملسرلااهنا أن ورسثعو ةعبرأو فلا ةنام مهتلجو ( نيوبننلا

 ف )نب رذ.وإ) عاطأو نم ن ل باوثلاب ىنعي ( ني رشبمإلا بن نورمشعوةينامن مالعالاءامسإب

 نادبالا ةحصا| ظخ- ىرح ىرجت ةراشبلانالراذنالا ىلعةراشبلامدقامتاو ىهكعورفك نملباقعااب

 (باتآا مهعملزنأ وأ مدقتلا,ىلو أن اكف لوالاوهدو.هقملان!كشالو ضرملاةلازاىرحجن ىر< راذنالاو |

 تكلا ةلجو قدصلاو لدعلابىأ (قحلاب) بادكلادحا ولكعملزنأو "لا روك دز كلا ْ

 نييبنلا هللا ثعيفارافك
 لرالاو م- بأ اوفلتخاف

 (نبريثدم) هجرالا
 ني-.:مؤملل باوشلاب

 باقسعلاب (نيرذنمو)

 ةلزمملا قا ناب ( قلاب ) هبادك مهنه دح او لك عم ىأ(باةكلا مهعمل زنأد)نالاحاسمم 'و نب رفاكدل



 ليصفتلا ل يهس ىلعلي وأتلا نهدي الفإداىم سبا ةبآلا رهاظ نا كالذب تدثف ىلا هت هق> ىف كلذ ليحت#نف

 ىلع ىلا عت هلل يح تايآلاء جن وكيف تايآلابهنلا م. ممتأ, ناالا نور ظني له ةبآلا ىنعم ىف لقا ذه ىل-هف |
 قورسف ىلانعتةللا نا لد وأتلا اذه ووهنا م أمين ناالا انعم ليقو تايآلا نأشل ميخفتلا 1

 لمحلا اذطا رمسفم مكسحما اذهراصف كب ريمأ أي و اكن الملا مومتأتنأالا نور ظني لهلاهتف ىرخأَةنآ

 رك ذولذا موياعالب 5 فدك ناقعااو باسحلا ع نمدعوأ اعهنلا مهين يمان ءم ل .ةوةبآلاهذه ىف

 نا لدعك لق غلب ناك كاش ذيملاذاو ديعولا باب فم ماع لهسأ ناكمب أيام

 ةكنالملاو مام-غلا نم ىلا 0 ًاينأالا نورظنل» نال ضععل

 ىهباذ_عوهللارهق هنأ, نأالا نورظنيا هانعمليقو ةكسنالماعم مامسغلا نءىتأيىذلا باذعلا دارلاو
 !ذافرطملاهليرني هنموةجرلا ةنظم مامغا!نال تاق ءامسغلا فب اذ_ءلانارتا ناك تلق ناف ماهغلا نم للظ
 ( مالا ىذقو) اطاوهأوةمايقل اروهظاةمالعمامغلا لوزن نا ليقو مظفأو مظعأ ناكب ا ذ-هلاهنمل م

 نالء ١ كا ىنععءافلا نوك

 عجرت هللا ىلاو) ةمايقلا مويدابعلا نيب ءاض_هلاهّللا للصف كلذو باسحلا نم غر فو باذ-ءلابجو ىأ

 عيجر ,ومأ نا تاقدريسغ ىلا مجرت تناك لهتلق نا :رخآلا ىف دايعلارومأربصتةنلاىلاىأ ( رومالا

 باوئلابلاسعال ىلع ىزاجل اهنا قلما مالعا ذه نمدارملا نكحاوت رسالاوا دل رتدابعلا

 ةمايقلا موب ناك اذاف هاوس ىلاهلاعفأ اوفاضأ اين دلا ىفهري_غموقدبعا1هناوهو رب اوجو باق-ءلاو

 باطخلا(ليئارساىنلس) لجوزعهلوق و ايندلا فهريغىلا» يفاضأ مهلا ىلااو درءاطغلا فشكناو
 قنات الغلا لاؤسلا اذهءدا ارللاسيلو كلا دوييل اب ناو سا لسوهياعةنلا ىلص ىنال

0 

 ىلعامعنأىتا ىتلا معلا اريك كيور ندمان اوجلل نعد ارا ”قوركشلا هك رتوةللا لئالد نع ضارءالا

 ديلاواصعلا لثم مالسا | هي هياعىسومةوبن ىلع ةحضاوقلالد نمىأ )نب هنآ نع مهاشت 1 0 مهفلس

 للا تانآلاريغي ىنعي (هنءاجام دعب نم هللا ةم_عت لدبي نمو ) ىواسلاو ناالازناورحبلا قاؤوءاضيبلا

 2 خيب وتلاوعي رقتلا لاؤسلا اذهمدار 1 نك تومان اياهننا مالعاباهماعدق ل- توهيلع هللا

 هياعهللا ىل_ص د ةوبن ىلعقلا دلا هللا تح ىف م ليقو 'ءةلالضاا نمةاحنل اوىدطا بيس ىهاهال هللا نمهن ءاج

 ديد_ثهنلاناف) هباوفب لق مهيلا :هءىذلاهدهعهنلا عنبدار |١ ليقواهولدب واهو رككلا أمن كلذو سو

 22 قف كلر (ايندلاة ايما اورفك نيذالنب ذ) لجوزءهلوق ُُج هللا ةمعن لدي نمل ىنعي (باقعلا

 تازنليقوداعأ ب نوب ذك, ولاملا نمار: دلا ىفمط طس اع نومعنت. اوناكم_منال هباتعأو لهج ىبأ برعلا
 وهنب زماو لكلا ىف تازئاهنا لمت ودوهيلاءاسؤرىف تلزن ل_.قوهباصأو ىنأ نب هللا دبع نيقفانملا ف

 ايمط نب زااوهىلاعتةللا نوكينأ عندمالهنا كالذو ىازلا ح-تفب نب زأرق نمةءارق ل -هلدب ىلاعت هللا

 كلذ لعفامناو ةن:سح ار ظانملاوةميدكلاءايشالا قاخ وةذالاو بيطلاو ةراضالاوةرهزلا نءارندلا ىف هرهظأ

 بح>و تاذالاىلاليملا عابطلا ف بكرو نا>:ءاوءالةءارادايندلاراد ل..ءجهنا كلذوهدابعل ءالّيا

 عمهيلا سفنلا ليك ىذلا ببحتلا ليبس ىلع لب هك رت نكمي ال ىذلارس-قلاوءالالا ليب_سىلعال تاوهشلا
 اهماونتفواهوء>افاهتني زواهترهزواهنسح موت افاه ردق نم رثك ًاايندلا ىلا قالا رظنفهنع اهدرناكما

 وهلاهمالا اذ_هناكفاهويحأو اها عاوابق أ, ىت-ايندلا ف مهلهمأ ىلا عتهنا نيب زتلا نءدا لان |ليقو

 ايندلا ىلع صر ارافكءالاوذي ز مهنا كاذو سنالاو نحلاةاوغو ناطيساوهن؛ زمانا ليقونييزتلا

 هيلع صرحلابلطو ايندلا تاذل ىلع اول قي! ةرخنآ النأ ,هومهوأل_قوةرخآلا أ مطاوحببةواوملطو
 ةاوغوناطي_كاهم ف لخ ديفرافكلا عيجلواذتب اورفك نيذال نب زى اءتهلوق نال هيعض لي وأ ا! اذهو

 ةلرت .ءا ا ١لوق فءطأ هم تدك ةةمطاراغنوك نايد دان زاإ اذهو ودا هطاطتا

 رومإلاه يلا عجرتف رومالا ضعي ١) غ9) دايعلا كلمدناىأ (روءالا عجرتةنلا ىاو) هنم غرذو مهكالها سعأ مو ىأ ( مالا ىضقو)

 رومالاع جرت روشنلا موب
 ةزجو ىاش ناك تت.

 ىلاةزم_طا ةحتف تاقنف

 ىنغتساو اهفذ- دع نيا

 لسراصف لصولاة زمه نع

 لكلوأ لوسرال صاوهو
 2 رق لاؤسوهود_>أ

 موب ةرفكلا لثسب اك
 م ليئارسا ىنب) ةمايقلا

 (ةض ةراآنم مما

 ىهو 00 ا أىديأىلع

00 

 ةيماهفتسا و مالسالا نيد

 ةمعن لدبي نمو) ةيربخوأ
 لجأ ىهوهنأب ا ىه ( هللا

 بابسأ اهمال هللا ن.ةمعن

 ةلالضاا نهةاجلاو ىدطا

 اهرهظأأ هللا نأاهايا مهلي دبتو

 مهاده ناي نوكج

 ميةلالص باس اهواحخ
 ىلا سحر مهتدازفهلوقك

 تاب اوف رحو ىأ,هسجر
 نبد ىل_ءقلادلا بتكلا

 دعب نم ) مالسلا هياء دج

 اهفرعامدعب نم (هتءاجام
 ملاذا ةنالد عت حتصو
 ه#تعةيئاغ اهتاكف يفرع

 (باقعلا ديدش هللا ناف)

 ندذال نب ز) هقحسأ نم

 نزاا(ايندلاةويااورفك

 مطنب ز ناطي_كااوه

 مهنيعأ قاهنتسحوايندلا

 الف مهيأ |اهبيحو :سواسوب ا

 ايندلاة ويلا اورفكن يذل نب ا



 تاوطخ اوبن الو)
 هنا) هسواسو (ناطرشلا

 رهاظ (نيبمودع 1

 متاع (مالزناف) ةوادعلا

 نم )م ىلوخدلا نع

 (تانيبلا مت ءاجام د هب

 جلا ىأ

 نا 57

 ه3 لوخدلاىلا ةيعدام

 هلنانا اوماعاف ) قلاوه

 ّئثهعنعال تاغ 06 ع

 (ميكع) مانع نم
 ناىورو قحالا ب ذءيال

 ّى اولا

 مدخحر رو فغأرق اثراق

 ارقي ىلا عا هعمسدق

 لاقو هركنأو نآارقلا

 هللامالكن ماذه سبل
 نارفغلارك ذيال مكحلاذا
 هنالنامصعلاو للزلا دنع

 (نورظني له )هيلعءارغا

 مون اينأالا) نورظتنيام
 هسأبو هللا رمأ ىأ (هللا

 كبر صا أي وأهلوقك

 1 قاناو اي
 مهمنأينأ ىنعع فوذ-ع

 هلع ةلالدلل<_أيب هللا

 ف) زب ز_ءهللاناهلوقب

 كلظأام ىهوةلظ عج ( للظ

 باحسلا (مامغلانم)

 مامغلا ذا ليو بةللوهو
 هنملزتأ اذاف ةجرلاةنافم
 عظفأ ىمالا ناكباذعلا
 ىأ (ةك2اللاو) لوهأو

 نبذلا ةكبئاللا قأتو
 ذا طل مم نعت اوك
 ةمايقلا مون م-هروضح

١. 
 | اوق رفت'الو كعجاب ىأةفاك داي ةنالاوهو مال_بتسالا ملا ل_ ان الةعاطل اودايقن الا ىأ تاىفاواخدا

 رهاظب قيل ىنمملا|اذهوةفاكهعلإ ارمشو مالسالام اك ىف اولخ دا ىنعملاومال_سالا ىلا عجرب نألةحبليقو أ

 ْ ةالصلا لف مهسأةينامتم السالاةبآلا هذه ىف ناعلا نب ةفيذح لاق اهلك اهم مايقلاباو سمأ مريب

 هلمهسال نم باخ دقو لارا رولاؤ فورعلل مالا وداهحلاو ة 0 !اوجحلاوموصلاوتاك زل زلاو |

 الوليقو كالذريغولبالا موو تيساامح رك ن» ملنب زامفدراث 1ىنعي (ناطيشلاٍتاواطخ اوعبتتالو)

 ناسناة:_بعبتان منال ةلضااءاوهالاو ةياوغلاوةلالضاا باح م أي )"مقلب ىتااتاهبلا ىلا اوتفتل

 فيك ؤةسوسولاءاةلاوررمضلا لاراب هنوا دع تاق ناف ناطيشلا ىنعي (نيبمودع<لهنا) هرث أعبتدقف ظ

 هللا نكلوانيلاءالملاو ررضلالاصي|لواحب هنا تاقءايشالا مي لعافلاوه هننا ناب داقتعالا مم كلذ حصإ

 قناسنالاعوق واببس لكو تاهيشلاءاقتااو ىصاعملا نب زبهنامولعفةسوسولا ىنعمامأو كلذ نءدعنم |
 فصو حصي فيك تلق نافةوا د_علا تاهج مظعأ نما ذ-هف باوثلا نع كالذب هد_هيف لاف ةثلا هفلام

 مما ازذاف) دهاشيمنا او نإب هناك-ذ ىهان هبوا دع نيب ىلاعت هللا نا تلق هارئالانا عم ني بم هنأب ناطيش ١
 اوماعام ( تاحضاولا تالالدلا ىأ(تانيبلام<_:ءاجام دعب نم) مكر رشاسابع نءالاق رمالض ومعلم 1

 ةباصالاوذ ميك<لاو قححالا مقتنيالهنا ىنعإ ( ميكح ) ئمهز يال بااغ هفلاخ نمت هّتمقن قفى ا(زي زعهشانا

 له) لجوزءهلوق ُ نيدلايف ةهبشهدنعو !قافنو كش هبلق ىف نادي دهتو ديعو ةبالا قواهاكرومالا ىف

 ىفهللامويتاينأالا) ناطيشلاتاوطخ نوعبتملاو سلا فلوخدلا نوكراتلا نورظتنيىأ (نوراظن
 ريغ ْئشوه لمقو رتسإإ ووغيهنالمات ىمس قيقرلا ضي. الا باع سلا ىنعي (مامغلانم) ةلظ عج (للظ

 ةكنالملا مهينانوىأ (ةكتاللاو) ضريبالا بابضلا ةمهكو»و مههيتىف ليث ارسا ىنبلالا نكي مو بالا

 مامغلا نملاق )سو ءيلعةنلا ىلصىنلا نأ سابعنبان ءهم 0ع لصتم دنسب هريسفت ىف ىربطلا ىورو

 مامغلا ن «للظ ىف هنا مهنأينأالانورظني لهىلاعت هلوق تالذ واف وح اومف لح وزعفللا قاتاقاط

 كاعتو كرابتبرلا لوح ليقو مامغا|لو>هانعم ل قوهلو> ةكئالا اوةمركعلاق ىمالا ىذقوةكالملاو

 وهوامهدح نابهذم-ت افلا ثيداحأو تاغصلا تايآىءاماعللو تامن_صلا انآ ن «ةبآلا» ذهن ا لعاو

 تافصلا ثيداحأو تافصلاتابآ ىفءاجاملمياستلاو ناميالاة:_لا لهأ مالعاوةمالاد ذه فاس به ذم

 هيلعهللا ىلصهلوسر ىلاو ىلاعت هللا ىلا اهماع لكن و تءاجاأك اهم نمونواهرهاظب ناءالاانياع بحدهناو

 اذه ىلكلالاق نوكسلاوةكرحلا نءوثودحلا تامس نعهزخم ىلا عتةنلا نايداقتعالاونامعالا عم سو

 هيلعتوكسلاوهنءارقهريسفتف هباتك ىفهسفن هن هللا فصوام لك ة:ييعنبنايفسلاقو رسسفيالىذلا نم

 ىروثلانايفقسو كراملانباو كلامو ىعازوالاو ىرهزلا ناكوهلوسرو هنلاالاهرسي نأ دحال سل

 الب تءاجاك اهؤرقااطاثمأو ةبالاهذهىف نولوقي هب وهار نب قدساو ليذح نب دج-أو دعس نب ثيللاو

 ىنعملا ف مهضعب دشن ًاوةمالا فلس دقتعمو ة: ا لهأ به ذم اذه لب وأتالوهيبشتالو فيك
 تئاصةديقع عئثهناذالو «هنافد لثمس لنا انتد.ةع

 براقتلارهاظالاهرامخأو * اهرسا,تاف_هلات انآ -

 تلاغملاب مالا لعفقانلب وأتوهاناوةعمهفهنك امنع سي ٌونو

 بك ارملاربخءر نيد ميلتل# اهنافانفس ميل تال بكر ئو
 نب ريتءلاوءالقعلا ن٠ نيماكنملا عيج عج هنا ثالذو نيملك- ةللاءاماعر وهج لوقوهو ىفاثلا_هذملا

 باهذلاوء ىجن| هيلع حصيأب , لكن! كلذ ىلع لدي وباهذلاوءىجلا ن ءهزنم ىإ اعن هنا ىلعر ظن )| باص

 0 لا مدنا كد وهف دنا نع كفنيالامو ناثدحمامهو نوكسا 0



 /ا١

 باطما د_رعتنن ةيف_صىأو ماوعلا نب ريب زلاانألاقوهسأر نع ةمامعلا مقرمش ب 1

 ناو :ازان متثش ناو كتاضان مت 6 ؛ثنافامطامشا» نءناعفدي ناب راضنا دس دوسالا نيدادقلا ىح

 لب ربجو ل_سو هيلع اننا لص هللا ل وسر ىلع دا دقملا همحاصورس زلام دقو ةكم ىلإ اوؤرمتذ اف مره

 ىرمشي نم سانا نءوداد-ةملاوربب زلا ىف لزنو كبادحدأ نم نيذهم ىهارل الملا نا -# ايلاف هدذع

 بيهص ىف تازن نب رسسفم ارثك ألاقو «ةبشخ نع بدم لازئابامهسفن أب رمش نيد هللا تاض ىم ءاغغتب «سفن

 ةيحانلا كلت ىلع مورلا تراغاف لصوملا ضرأب تناك م-طزا:منال مورلا ىلا سنا ءاوىورلا نان نبا

 ءاطعو بيسملا نب ديه_سلاق طساق نب رغلانب!برعلا نمناك ا.:اومورلاباثنؤريغص مالغوهؤد وب

 ناك امل ةوهتلحار نعلزنف شب رق رشم نمر فن هعبناف مسوهيلعللا لص ىبنلا ىلاارجاهم بيهصلب وأ
 ل 0 ىتام ىنبسب برضا م ىممهس لكبىرأوأى اول هئال داو لاقو هتانكىف

 ساقلا٠ نمووتازب لد سوي .اعهللا لد هللال وسر ىلع مدقاماف لس دق تناوااقف لم ءلس اخو ةكك :ؤد

 ا التو ىحبإأ مياه راسرديطشا لستار ورق 1:90 00

 أي ف هللا الاهلا ال لول لو. ذ رفاكلاىقاب ؛ للا ىف تازئ هي ةنآلا نعترف نورت

 مالا ىفةبالاهذه تازئ لمقو لتق ىتحه حو لئاقفم دقتف هلل ىسفن نب رمثالةئلاو للا لو ةاطوقينأ

 موقبهللاتاض سعءاغتباهسفن ىرمشي نم ىرأ امهنءهللاىذر سابع نبا لاقركسنملا نعىبهنااو فورعلإب

 هللا مرك ىلءناكو هل:|ةف هلل سفن ىرسثأ انأو لاق مثالإب ةزعلا هنن اولد: :, ملاذاف هللا ىوةتب اذه صيف

 ىرمث» نم سانلا نمرةبآلا هذهأر قيالجر رمت عمسو:عكلابر والتنقا لوقي ةبآلا هذهأر ,ةاذاهه>و

 لتقف ركدنملا نع - ىهنو فورعملاب ىمأق لجر ماق نوعجارهيلااناوةللانار ع لاقف هللا تاذ ص ءاغجب اه سفن

 هجرخ ار اج ناطاس دذع ل دع هلكدا هيلا ظ أ نم لو هيلع هللا لس هال اوسرلاةلاق ديء_-ىبأنعأ]
 هلوقهنمو عيبلا ءامثلااذهءدار انا نور فلو فة وىذمرتلا ْ

 لذ, ناوه عيب كل اذهوةرخالار ادلا فىلاعتهللا باو“ م السلا نا ىعملاو هوعابىأ ن نم هورعشو

 هسفت نمهلذب ناكف ركشتم نع ىهنو فور عع صأو داهجو جس>و ماي ردوةالص ن . هللا ةعاط هس

 باط ىأ هللا تاض سمع ءاغتب اةرآلا ىف ىلاعت هللا ب اون ه نْهلاو ىرتشأ ىلا عتةللاو عئابلاكر اسف ةعاسلاك
 ليلقلا لمعلا ىلعء ازج ةنلا ىف مئادلا ميعنلا لمج ناهدابعب هللا فأر نم ىأ (دابعلاب ف ور هللا م) هتااضر

 كا رت_ثيىلاعت هنا مثهل طاو ءًودابعلا نش ناك ف

 ىنمؤمىفتازن(ةفاك مسلا ىفاواخدااو :مانيذلاا م أابإل لج وز عدل وة ناسك اود رودس: كفك:

 تبيسا اومظعف ىسوم عئارش مظل تارا تاتكللا لك

 اضيأ اولاقوةارو:لا ىف -جاوو ماسلا ا كرتنا اولاقواوماملاو لب الا مو اوهركو

 اواخ دي نأ مه مأو , ةبالاهذع هنا لأ اف لءالايانتال_ص ىف هب مهل كفانعدهللانادك ةاروتلاناهللال وسراب

 صاايفدوعيطًاوهللاوم_ستسا ىنءملاوةخوسفما هتاف ارواب اوك تعالو مالسالا عئاربش ف ىأ اللا ىف

 ىسوعاو:مانيذلااهسأايىنعملاو باتكلا لهأ نم ملسو هيلعدللا ىل_صد حمم نمي 1 نا ب'طخوه ليقوهب
 انالاقف رمع هانأ نيح لسو «يلعةنلا ىلص ىلا نعرب ا ىورومال_-الا ىفىأةفاك ملا ىفاواخدا ىسدعو

 ةوملا تك نك وك |[سردبلع بارع هن : نا رة ود ويعيش

 مت نوريحتت ىأن وك متتألو ةىعارتاالاهعسواب جى سوم نأولو ةيقن ءاضو نبات ةئج تقائراصتااو

 كتف
 مهتف_باباو:مآنيذلااهمأايىنهءاو نينمؤملا نم نيقفانإلابا طخ نو كحب نأ ل مدح ل. ةو ئثىلاجاتدتال

 6 ا
 ١ نءوزد دبع هب وب ل هناءاقارن ءوعطقنم

 ئاهيقءاضدةيفيذ لا ةإ لاب ىنعي اهم عك تئجد_ةاهلوقو ىراصنلاو دوملان مدود-_خ 0

 ثيح (دابعلا,فؤرةنلاو
 اهيأي) كلذ ىلعم_ماثأ

 ىف اوا_خدا اونمآ نيذلا

 نيسلا حتفو (للا

 وهو ىل_ءو ىزاجح
 ىأ ةعاطلاو مالستسالا

 هوعيطأو هلل اوما_ىتسا

 نيةةان الوأ مهباكو مهيب

 موتتسلاب اونمام ومال

 ل جرخال (ةفاك )

 ل هتعاط نع هدب كسنم

 ىأ اولخداىف ريمذلا نم

 اهنال ملا ن-هوأاءرج

 نأاوسمأ مهناك ثنؤت
 وأهلك تاعاطلا ىفاواخ دب
 هعئارششو مالسال اب عش ىف

 فكلا نم ةفاكو اهلك

 جرم نأ وذل مدهناك



 ةنلملا#

 | امقربيلا اوازن قاشيملاو ده ءلامهوطعأ اماف قاثيملاو دهعلا هوطعافرخا لد |_در رودي زو بدم قل 100 الاب

 | نآىنافرد_ ءلالوأ اذه مع“ .ىذلاثااثلا لجرلا لاف اب مهواعإ رف مهيسقراتوأ واح ممل اونكمتسا

 ىرت_ثافةكع امهوعابىتدب زو بيب اوقلطن او دواتقف لعن, لف مهبحصي نأ ىلعهوجلاعو هور مهيدصإ
 اذاىت- اريسأ مهدنع ثك-فردب موبثر+ال2ةىذلاو# سيبخ ناكو لفون نب ماع نب ثرمل اوئبادمخ

 25 كيبس نعت ةءف تااقهيزاعافاهم دح سل ثرهلات انب ضعب نءىسومراعتساوإ:3 ىلت اوعؤجا

 نام '؟لاقفىسوملاهد.ىفو ىنم كإإذ فرعةعزف تعزف ه-ت : ارامافد ذقن ىلع هعضوفهانأىت وللا

 ا قل قم نما اريخ طقارب أتي ارامل وقت تناكو ىلا عت هنلاءاش نا كلذ لعفال تناك امهلفأ

 نمهباوجرخامافابيبخ هللا هقزراقزرالا ناك امودبدحلا ف قول هناوةرة دم موب ةكك امو بنعفاطق نم

 توما نم عزج ىلا نأ نورئالول ل قف فرصن | مث نيتعكر ىل_صف نيتعكر ىلصأ نوع د لاقهول يل مرحلا
 لاقواد دعمهمحأ مالا اقول |ةقلا دنع نيت هكر نيس نملو أ ناكفتدزإ

 ىرصمهللاق ناكي جى أ ىلع « اماسم ل :ةأ نيح نابأ تسلف

 عرزهوا_ش لاصوأىلع كرابي « أشي ناو هلالا تاذف كلذو

 اهظع لق زاكو هبوم دعب هدسج نم ئشباوب وما مداعىلا شإ رق تاع وهلتقف ثر ا نبة.ةعويلا ماقمث

 قداز يثىلعهنماوردق» ملفمهلسر نهتم بدلا نمةلطلا لم هيل عهنلا ثءعبفردب موب ,مئامظ - نم

 عافتراو ظاغهيف ىذلا عضوا! دف دع: مهربخاوميصأ موب هباصأ )سو هيلع هللا ىلصىننلا ىنعيربخأو ةباور

 ةناعلا قاحدادحتسالا د>ت_بلاهلوقو ىناف مهعبتيلهنوعد- مهناهبدارأو هوسرأم ىأهوحلاءهلوقو

 ةلظااو قرفملا عزمملاو ناسنالاءاضعأ نموذعااوا_ثااواش لاصو أ ىل-هلوق بذعلا نمدوةنعلا فطقلاو

 اونسب شب رقرافك ناري_فتلا لهأ لاقوريانزلاو لحنلاةعاجربدلاو ناسنالا قوف نملظي ىذلا عوشلا
 كدانردع كيا اءامات نمارفنانيلا ثعبافا انماسأ دقانا ةثي داب وهو ملسو هيلع للا ىبص هللا لوسرولا

 دئ يم ىنأنب دن صو ىراضنالا ىدع نب بدبخ مل..سو لعهللا ىلههللال وسر ثعبف مهئماركم كلذ ناكو

 نبت باث نب مصاعد تكرم ةنثدلا نب دب زو ىوايلا باهش نب قراط نبهللادءو ركب نيدلاخو ىوذغلا

 هنأ لعت كنا .هألا لاقفاي-ابيبخ تقئاولاةؤهيلعدازو ىرابلا ثي دورك ذوىراضنالا ةأىلأ

 لاقي وهلّقف ثر حلا نةبقعةعورسوبأ هيلا ماققى الس هغلباف كالوسر ىئالس غلبي ىلوح د_> أ ىلس يبل

 هللا قتابيبخ هل لاقذ بيدخ ىبدث نيب هعضوف عرهعم نامالس ةرسدموب أهل لاقي نيكرمشملا نم لجر ناك
 نامال_سىنعي مالا ةزع ءااهنذخ هللا قتاهل ل بقاذاو ىلإ يلو كا دق هنا طمعا وللا كلكم دراج

 ىلا ساط سذب ىهح-س هل ىو م *عمد *ءففلخ ن ةيمأ هيبابهاتقياةرمأ نب ناوفد هعاتبافةنئدلا ندب دانت

 لقي مدق نيح نايغسوب أهل لاقف برح نينايفسوب أ مويف شي رق نه طهر عمجاو للا ىف قيل ميعنتلا
 نأب ام هتلاودب زلاقف كااهأ ىف كناو هق:ءبرضي كناكمنآلااندنعا دم نادي زايهللا كد_كنأ

 بحنادح أتي أزلا م نار_سوب ألاف ىلهأ ىف سلاجان اوِهيذؤتةكو ثهبدصت هيفوه ىذلا هناكم ىف نآلا اد#

 | لزم مكب أهبا>طاللاقربملا اذه ل -وهاعهنلا ىلص ىنلا غاباساف ساطسن هلّق مثا د د# باع أب < ادحأ
 ليللا ناي_ثءاجرفندوسالا نيداد_هملاىحادو هللا لوسرايانأربب زلالاقفة جلا هلو هتبشخ نءابيبخ
 نع ءالزئاف ماين مهر ىواشن ناكرسثملا نم نوع رأةيشخل!لو>اذافاليل ميعنتلا اجل - راقلا نانو

 ا بس و يا اا تتاااللا
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 مدلا نول نواناامد ضبنت ىهو«ة> ارح ىلءهديوادوب نيعإ 0 كدعل ئثهنمريغتي/و ىنثثي بطروهاذاةهتشخ

 | مهعم بكر فاشي رقاوربخافابي.خاو دقف دقو رافكلا هان افراسو هسرف ىنعري زلا هامف- كلا ع رحيرلاو
 | م ًارجاامرمب زلالاةو ضرالا عبلب ىمسف ضرالاهتعلتبافايببخربب زلا ف ذق مهو ةىامافاسراف نو ءبس

 يا ل ل ل ل ل يل ل 22 ل ري ل ا ل ل ل ا ا ل ا ل ا لاس ا وال 31 قتلا |

 ل ياا ااا للا

 انتملع



 ظ |
ِْ 

 ةوادعلاو لادا دع (مادخلادلأوهو) مالسالا ن موكتح نم ىلع فام ل عدها نانرع وفاح ىأ (هبلقىامىلعشادهشيو)

 )١:6( هصعل وهام لافاني اءفأ نال ىء:ةفاضالاوةمصا لا ماصخخاو نيمالل
 | أ ذاك كينافكس-أنإ اد_# نامطلاقو دب موب ع وجرلابةرهز ىنب ىلءراشأ هلا كلذو إ_سوء.اعمتا

 سنن قوعبت اف كب سذخأم ىنالاق تي رام مذ اولاقدب ساد ادعس أمه :ك اق داص كي ناوسانلاهوك افك 5

 هيض || ادن و وملسو هياعفللا ىيصهللالو ممن 0 ناكورظ: ااوا- مالكلاول- سنخالا ناكوك ادب سنخالا 1 ظ

 هاجم ىفدي ل_سوهياع عدلا ىلصهللالو ىلا لع هلا. فاح وكيحال ى فالوب ومالسالار يظاوأ

 ةارلاىف كما و ىف مظعي وهنسصتستو كقورب ىأ هلوق كبجتي نم سانلا نموهيف لزنفا قف انم سذخالا ناكو

 نمو« كب ىنانناوهلوق ىنعي («اةىفام ىنعهللا دهشبإ والابن دلا ىمأب قاعتب ابف هم الك ةوالح نأ ىنعياينددلا

 ةوسقلاد,دشوه ليقولوقلا بذاك وه ليقو لطي !!ىلاد+ ادي دش ىأ (مام+ادلأوهو) بح كلو

 هللا ا ىناان انعم صر تلاع ,(3) 0 راسا لطايلاب لدج ةيصعملا ىف

 عطقب ىعي(اهيف دسقيأ) سل م كنع

 مر ىل اءهل ناك انيدامضتقم فئاطاا ىلا جرخ ل قو :موبشاوم ثالهأو مهعورز قرحافاليل .متيبف ةموصخ

 3 اهمق دسفيا ضرالا ىف ىس الاكل مؤانلاو راض ى اك وناذا هانعم لمقر .اناتأ اهل اردعو م هلقرحاف

 ثراكالومفر ,امقلاهماظ مؤشر هللا عنع 2 ىد-هماظ رهلفإ ل ةوةمااقاا و« ءوسااةالوولع_فياكن اودعلاو مام !اب

 ماتعالوةر وك 0 !تافدصااهذوهافودو ومن اك ن لك قس فماعةبآلانانبقو رطل تس تا

 لاق (داسفلا تحال هللا ل 0 م نك نمل قد فاءاع نوتات

 نإبهتعبيجأوةدارالا نع ةرام ءةم 2 نان ةبالاه فوم ةلزت_غمل 'تدّد> اوىصاعل ابى ذربال سامع نبا

 ْ قرفلانامفهيحالو رماءاودلالوانةيدقهنال كلذو هبحال و أيشدنإ ريدقناسنالانافةنحا ريغ

 فخ ىأ (هللاقت!هلريقاذاو) كلذ فالح ةدارالاوههظعتو ئغثلا دم ةبحلا ناليقو ةبحلاوةدارالا نيب
 | لمعي ناب ليقو مثالا لعف ىلع ةياهاجلا ةيجوةزعلا«تلج ىأ (مئالابةزعااهنذخأ) كتبنالعو كرس ىفةئلا

 أ ىأ( مايجي س) ر ,كنااو هةعدل اد زعلا لص ًاوهيلاءاةصالا م دعو افءولاىلاتاغتلالا كرتوظااوهو مثالا

1 
 3 اوهل_.قوةرخالافر ا.تحلا! مب عب ىتلارات | ءامسأ نم م مها مهجواباذ- مرعاز لا

 | داهملاو شارفااىأ (داهملا سئيلو ) اهرءق دعبل كالذي راذلا تمس ىف رعو» لب ل قو ىهعأ

 ا ديعلل لاقي ناهللا دنع بونذلاربك ؟نءنادوعسمنبالاقهةوفوه4_تحت لحب رانلابباذعلا نا ىنعملاو

 هلوق © ىلا.: هللاعذ اون ضرالا ىبعهد عضوف هللا تتار معا ليق هنا ىورو كسفنب كيلعلوقيف هللا ىننا

 هب رس ىفةيآلا هذه تزن سابع ن لاق ( هللا تاض سمع اعَباه- سفن ىرمثي نمسانلا 3 0

 0 وا ةيعشب رس مل سوه اعدل ىلص ىلا ثعب لاقةرب رهىبأ نع (خ) دحأ دعب تناكو و عيجرلا

 ىحلاورك ذةكم عاوةلطناف ناطخخا نب رمح نب مداعدجو هو تباث نب ماع

 00 هولزن ١ ازتماوت أىت- مهراث 1 اوقاف | 5 ةكام٠ ندد 0 نايطونبم طلاق ليده

 اًض الل ل

 و نافسع ناد اوناك اذا

 ١ هباحد أو صاع مهب سحأ ملف مهوقلس ىتح مهرثأ اوعي دق برك 0 هاولاقف ةئيدملا نم هودوزتر م ىو

 الا ةفالجر كك: لتقن الن أانيلا مازن نا قائم ااودهعإ 00 اوطاحاف موقلا» احودؤدق ىلا او

 ا رف ةعبسس ىفامصاعاول 3 ىت> مهوم هر ذم_هواتاقف كلوسرانعربخ ا مهالار فاك هحهذ قلزن ؟االفانأ ام ماع

2 

 نوكب الوموقلا لك 1 اوه

 ل م و نعي صخشلا ١

 ة_موصخلا ىفدلأهربدقتف
 مصخ عج ماصحلاوأ

 ربدقتااو تاهدو تع

 ةمودخ موم+لا دش وهو

 بهذو كنع (ىلواذاد)

 ءالحاو لوق'اةنالا داعب

 ضرالا ف ىسإ) قانا
 لف اك (اهيف د_ىفيل

 هن ناكوهلاف ف.ةث

 اليا مهتيبف ةموصخ مهني و
 قرحأو مهشاوم كلدأو

 ثر+لا كلم و) مهءورز
 ع دزلا ىأ (لفلاو

 ايلاو ناكاذاوأن اونلاو

 دودللا ةالو لة هيام لق
 ضرالا ىف داسفلا نم

 لفلاو ثردخلا كدادا

 عنيىقح ملا ارهظ ل _ةو

 كالهيفرطقلاهماظ ءوْت هلا

 هللاو) لفلاو ثرحلا

 لق اذاوداسفلا بتال
 (هللاقتا) سول (

 كرد هالو دافألا ىف

 (متالبةز علا هندخأ)

 ةيجو ةوحنااءتج

 ىذلا مثالا ىلعة.اهاحلا
 هناكترا ه2 زاودنع رم

 ا ىأ بيسالءايلاوأ

 ىذلا مالا لجأ نمهةزعلا

 ةكلاو»وهباقىف
 سئبلو) «يفاكى أ ( ميج

 (ىرسشي نمسانلا نمو) لتعم حر ركل نء يهني و فورءملاب ماي نمر فوأ ةني ملا ىقأو مهن «هلاع «سفن ىرت_ثافهءماوناك ارفن اواتقو

 هللا تاض يم )ءا دال (ءاغتب اهسفن) اهعيد



 رغنلا ف لمت نف ( لشن نف)
 اعااو هل دعاو باهذلا ل 7

 ىفتك او ثااثلا مويلا

 نءنيموب ىرا+لا ىرب
 مئاالؤ) ةثالثلا مايالاهذه

 ليك اذ متيالف (هيلع

 ىىرىتح ( رخأتنمو)

 هياعماالف) ثكااثلا مولا

 ثؤرااوا درسا (قنانمل

 قري وهوأقو_بفلاو
 ناكناو رخأتلاو ل.هنلا
 عقي دف ل_ففارخأتلا

 ل_-طافلا نيد رييختلا

 رفاملاريخاك ل_دفالاو

 ناو راطفالاو موصلا نإب

 ليقول -ذذأ موهلا ناك
 نيقي رذ ةيلهاملا لهآ ناك

 لجتلا لل_هج نه مهنم

 ل-هج نم م-مموامت ١

 نارقلا دروفامت ؟رخأتملا
 اوقتاد) امهنءمثىلا قب

 رو.الا عيجىف (هللا

 هلا مكحنا اوماعاو)

 مع نيح (نورشحت
 سنخالا ناكر و.ةلاا نم

 قطالاوا-- ىب سنا

 ىلص هللالو_-رقااذا

 لوقا هلال أ سو هيا عهللا
 ل_بهناو هبح هنا ىعداو

 قداص ىلاهللا ملعيلاقو

 نم سانلا نءو) هيف لزتف

 كدقورب (هلوت كبي
 ئخثلاهنمو كبلق ىف مظءعي و

 ىف مظعل ىذلا بيجيلا

 ايندلاة ايا ىف) سفنلا

 كيصي نأ لوقلاب قاهر ىف

 ىفهمالكواح كتي أ كيب وأةرخآلاهبدب ربالواين دلا ظح ةرحلا ءاعدإب باطي هنالاين دلا نعم ىف هلو قيام

 هعوأاا

 لاقي نإيدءتمو لكك: ساو ىمالا ف لكن لاقب لع ىندع نيءواط م نا يح ل #.2_ءاو ىل4.:ورفنا ا لأ. :ساوأ

 قفىري يد ثك«لفةثالثلامايالاءذهنم (نيموبىف) رخأ:نموهلوت:قفدأ )١51( 

 ليةو عظااةالص نهرحذلاموب ريبك- ١2ىفنوذاب وةيملتلا ه توولا | ذه لبق ج 0 دو جاحلل معمل |

 ىقاشال ىناثاالوةلاوهو ىإ رمشنقلا مايأرخآ نم حسصاا ةالصا مت ور>الاة إي! ب رغأ |ةالص نم هنادتب هنا

 ةالص نمري.ك:ااب ادد هنا ىفاشأ ثااثلالوقلاوةالصرمثء< نا. ىفلوقلااذهىلع رييكستلا نوك.ؤ ١

 ثالثفلوقلا اذهىلءري.©-321نوكسذ قب ريشا مايأ رخآآ نر صع اةالصدمب هب متع رةفرع موبحبصلا

 لاق هن وتاواصناع قربك 2انوكلوقلا اذه ىلع ردءالا مون نمرصعل | ةالصا مث وغفر عمون حمص

 ةفرعموب ن٠حبصلااطوأةالص نب رشعو ثالث بي ةءربك الدلو تاك اذاىل نبدج ألاقوةف.:-وبأ

 نهرهلا اهلوأةالص ةرسشع عبس بية عربك امرعناك ناو قا رشنتلا مايأرخا نءرصعلاةالص اهرخآو

 هللاربك !ظلارك 1هللا ةناثالم ىمفاشلاد_:ءريبكسشلا ظفلو قب رشتلا مايأر خاص عاه رخو رحنلا موي
 نسف شارك ذنمدازامو ىعفاشلالاق :. دما له |لوقو»و نسحلاو رمح ن ديع_سلوقوهو ربك ١

 ىلاءاهلوةو © قارغاالهألوقوهوربك ؟نلاربك أهنلالوغيؤ نيت سربكيهنادوءس نبا نعىورب و

 الف ىأ (هياعمئاالف) قي رشتلا مايأ نمىفاثلا فوهو لوالار فنا لكن نفىأ (نيموب فلم نف)

 رفني نأ دارأو ىنانلا مويلا فر ن٠ مثتايصح عبسةرج لكدنءىربةاصحنب رشعو ىدح !لاوزلا دعب

 مثاالف ىنعي هيا عمئاالف نيموب ىف لدكت نف ىلا عت هلو ةاهل عساو كل ذفاهموب ىرو 'كاثلاةلوالا ةيوتدبلا عدي و

 وهو ىلاثلارفنلا ىلارخات نهو ىنعي (هيلع ما الفرخ أت نمو) هل. #:ىىلاكلامو.لا ىف رفتف لوتت نم ىلع

 مو.لا نءلاوزلا دعب رفن نا ليمتتلازوويامنا هنا [ءأوهرخأت ىف هيلع مئاالف ا رتلامايأ نم ثااثلا مويلا

 ملطي لامر فنين 'هلزوحب ةفي:-وب !لاقوءاهقفلارثك ًاوىفاشا!بهذ .اذ-هثاانلامويلا ىرلاو تنيملا

 تلق نافذ ىنمىلايل ىعثدبملا كرت جاحل اةاقس لهأ ل, الا ةاعرل صغرو دعب ىرلا تقو لخ دب /هنالر حفلا

 ىنعءافهمزلاع ىتأ د قف ةمانةإ ءاك جلل !لاعفأب فآأىذلا ناوهو لاك ثاهيف هيلع مئاالف زخات نموهلوق

 لل. يتلا ف نذأ ل ىلاعتهنا اهد_أةب وجأ هيف تلق همزاب ايف رسصق نم مثالا نم فاح امن هيل مئاالف هلوق

 ناك ن مسا.لا نمناىناثلا باو+ارخ اءاش ناو لحت ءاش ناف نب يمالا ىف«! مئاالهنا نيب وةهب_ثلاه ذه

 نم داو لك نا ىلاءت نبا ني ؤرخالا قي رفل| لع ىلعهلعف بوص قد رذلكو رخأتي ناك م مهنمو لت
 ىوال'ةظفللاةاك اش هيلع مثا الذ رخأت نمولاقامتا تلاثلابا اولاه 1ع مئاالهناوهلعف ف بيصم نية رفلا

 زاوج ىلعةلالد هيف نا عبارلا باوجلا ةئيسب سيل ةئيسلا ءازجناا مولعمر اهل .ةئيسةميسءازسوهلوقكوهف
 ريبختاا كلذىأ (قنانك) ريخأتلا ىفالو ليت ا ىف مئاالؤاورخأتوأ اولمتف لاق ىلاهت هناك_ذ نب ىمالا
 روظ وهام هريغو ديص لت نم<:عهللا هاهم امش هح ىف بيص:نأ قنا نملىل و قمل جاح ال مثالا ىننو

 نا طرسشب هلاروةم عجرب جاحلانأ كلذوهر معن .ىتبايف قتاناهمنا بهذهنا هانعمل قو جحلا ىف

 لعف نءةرامعى :وةءلاو لبقتسملا ف ىأ (هللا ١ اوقتاو) هلوقوهوهرمت نم ىقباهف هنع ىهنام تكتل

 ىوقتلا ىل؟ ث-هيفووكللا معاكي زاحيف ىأ( ن ورمشحته يلا كنا اوماعاو) تاروظحلا كرتو تابجاولا

 ىنب فيلح ىئقثلا ب رمش نب سفخالا ف تازن (اين دلاةاي-ا ىفهلوق كبك نءساناا نءو) لجوزعهلوق
 ىلصهللالوسر لاق نءةرهز ىنن نمل جر ةئااشب ردب موب سن هنال سذخالا ىمسامئاو ىبأ همساوةرهز ا

 هللا

 ةنكللاو ةسحلا نمفقوملا ىفهقهرب ال ةرخآلا ىنالاين دلا
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 ىفىل هايف ةرخآلا ىفهب ىب-قاعمت ن3 امم-هلل'لوقأ تن ممن لاقءايادلأستوأ ئيثب ةتلاو عدن 1
 ةئسحايندلا ىفاننآ مهللا تاقالف ًاهعيطتستالو هقيطت الهلل ناس سو هياعدملا لص هلال وسرلاقف ايندلا

 ىنالاءاعدرثك ناك لاق كالام نب سنأ نع(ق) هافشفهب هللااعدق لاقرانلا باذعا:ةو ةذسح ةرخآلا ىفو

 لاق بئاسلا نب هللا درع نعرانلاب | ذعانةرةنسح ةرخآلا فو :ةسداين دلا فانت مهلا مل وهيلع هللا ىلص

 انقوةن_بحةرخآلا فوة:سحايندلا فانت 1 انب رنيننك رلا نيب لو#, ل -وهياعهللا ىلص هللا لوسر تعمس

 هللانالوقلا اذههجوو نيد:سحلابنيعءادلاني:مؤملاىلاةراشا (كنئاوأ) دوادوب ا هجرخ ا رانلا باذع

 لكل ىأ.ءيج (مط) نيقيرفلاىلا عجري ليقو قالخ نم هرخآلا ىفهلامولاتف هلاكب قب رفلا كح ركذ
 اين دلابءاعدلا ىلعءازحلاو باوثلابءاءدلاو ريما نءىنءي(١ 6 ام) ظح ىأ (بيصن)ءالؤه نءقب رف

 مطاعدابعلا ملي ىلاهتهثلا نا باسحلا ىنعم ىفاو 00 (باسحلا عي رسةللاو) اعدو بسك امسنج نم

 ريداقع راهتايفيكو اهتايكو مهام أرب داق: مب واقىف هب رورمضلا مولعلا قا ىلاعت هللا نا ىنه مهو

 ن* نيأكو ىلاءتهلوقهيلعلدب وةازاجلا نءةرابعةبساحملا نال يقوباةدلا نءمهيلعو باو'ل!نم مطام

 مهفرعي و ةمايقلا مويد دابع ملكي ىل هتهللان !ليقوادب د شابا سحاهانبسافسهإسرواوم ريمأ نع تع ةبارق

 جات ال ىلاءتهنال عب رسهبا_ةهدابع بساحاذا ىلا هنا ليقو بامتعلار باوثلا نم مطامو مطامعأ لاوحأ

 كالذي ل ديا مطاع أ ةرث كو ىت'الملا ةرثك عم با سلا ةعرمس ى هته فن هللا فصو رك ةب ورودي دةع ىل
 ىلءارداق ناكمرجالف دءاسءالوةدامالوةلآى ا جاتحالو نأش نع نأش هلغثيالىلاعتهنالهنر دق لك ىلع

 ةقانو أ ة اش بلر دق ىف قال | بسا<. ىلاعت هنا ىورورمبلا! ل نم لق أ ىف قئالخلا ميج بساحينأ

 هلأسب ىلاعت هنا كالذو مط ةباجالاوه داب عءاعدل لو.قلاعب رس ىأ باسحلا مي رسسىلاعتهنوك ىنسع ىفلةو
 هب واط داو لك ىلع يف ةرخآلاواين دلا رو« نم ةفل ةءايشأ م_منمدحاو لكدحاولا تقولا ف نولئاكا

 ن ةيالاىن-مىف ل قو طاع أود دابعلاوح أ عيمجلاعىملاءتهنال كلذ ن٠ ئيثهلد هبقشي نأريغ نه
 رئاسورك ذلاو ءاعدلابةردابملا ل ةراش'ه_يفوقل ال ب رقت آو نئاكوه' لكن الس رقةمايقلا نارا
 تاراخل ارادأ كى رتكتماا رمظعتلاو دي-و تاب ىعي (ةللااررك ذاو) لج وز وة ةرخآلا كطوتاعالللا

 هياعهللا لص ىنلا نا حيحصلا ىفدرو دةفراسجلا ىصح نمةاص- لك عمربكيهنا كاذو تارا ىردنعو
 تادو دعمت يمسرا-+لاىرو ىنم مايأ ىهو قي رمذنلا مايأ ىنعي( تادو دعم مايأ ف ) ةاصح لكعمربك مو

 سا.ءنباورعنبا لوةوهوةلاىذ نهرمثع ىداحلامولااطوأر حنا موب دب مايأةثالثىهو نهتاقل
 هد_عب ناموب ورحنا مويتادودعملا مايالان | ليقو ىتفاشأابه طموهو ةدادقو دهاحرءاط دو نسحلاو

 لاقزاق ىلذطاةثين نع (م)ةةينح ىلأ ب هذ هوهواضي أ ريع نبا نعىوري و بلاط ىنأ نب ىل> لوقوهو
 ريدكستلامايالا هذهىفرك ذلا نءرهخارك ذوب رششو لك ؟مايأق. رسثنلامايأ-ؤهياعةملا ىلهةننالوسر
 هاشم ىفوهساحن ىفوهطاط ف ىفوهشارف ىلعو تاواادلا فا خو مايالا ثالث ىنع ربك ناكهنارمع نبا نع (خ١

 متر ىت> قاودالا لهأربكي و نوربكيؤ دحسملا له هعم سف هتبق فرب ؟,ناكمنا ةيادر ىواءيج مايالا كالت ىف

 وهوراجلا ىرد_:ءريبكتااوهاذبدارملا نا ىلعءاماعلا عجأو دان_ساريسغب ىراخببلا هجرت أ ىنم

 ىحضالا _يءىريبكستلا نا ىلءاضي أ اوءحأو نب رمشنلا مايأ م_.جىف ام ىري ةاهح لك م.ربكح نا
 موب رهظلا ةالص نمهب أ د2 ل_يقفري_بكستلات قو ىفاوفلتخاو ةنس تاواصاارايدأ ىف مايالاهذ-هىفو

 رشعةسخ ىفلوقلا اذه ىل _ءعريبكساانوكسف قب رثتلا مايأرخا نءجحم.هلا ةال.هىلارحنلا

 001111 ذأ لااا لاا ب ببرود دادس فاما صصص

 ملسوهيا- هللا ىلص هللا لوسرهل لافتف خرفلا لثمراصف فخ دق نيما ملا نءالج رداع لسو هيلع ةثبا ىلصنلا

 ه.فساتا|نالي_فاشاالق هلاوذأ ح_هأىف ىفاشلالاقدب ور-# نءاو سا,عنبا لوقوهو ةالص

 نروعادلا ىأ (كناوأ)

 امص مذ) نيثا-حلاب

 امس 1 نم (او هك

 ةتسطلاامتالا نما ومسك

 مف :ااودىذلاباولاودو

 املج ومو اةييكملا

 لامعالاو لامعالا نم هنال
 زو وبسكلاب ةفوصوم

 اديدن قب رف لكل ناوأ

 اويسك ام ساج ندم

 (باسملا عا 2 -هللاو)

 ةمانقلا مقينأ كشوب

 اوردايف دايعلا بساعو

 بلاطو رك ذلاراثك ١

 هد سقت تكرر ةرخالا

 ق'الحلا تاسع هةر

 ارك مهد دعةرثك ىلع

 لاك ىلع لدا يطا عأ

 نهر دل 'بوجووهبردق
 تساحميا ىزوروه-ةءهل

 ا بارد_5ىف ىلا

 اوركذاو ) ةرادق٠فىورو
 ىع(تادودعم ءايأىف نبا

 هللارك ذو 0 ماي

 تاواملارابد !ىفريبكةاااهنق

 راجلا دذعو
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 ىنملاو م 1ك ركذ ذ لم

 اوذقاذا اوناكو مهمابأو
 دحع سلا ني اوةقو .عكسانم

 نوددع ةلل.+ا ناب و

 نورك ذب ومومتإبا لئاضف
 دشأوأ) مهمايأ نعام

 قوءورثك ًأىأ(ارك ذ

 1ع فامعرس ع-طوم

 هلوؤىقرك ذلا+.]! فيضأأام

 ردك لوو مرك نك
 ا

 0 ذوارك ذ مهن

 نف(لوقي نمسانلا نث)

 نه جملا نو دهشب نيرذلا

 ايندلا ظو_اظح هللالأسإ

 (ايندل' ىفانت ! انب ر)لوقيف
 انءاطعا ىأ اننايتالعجا

 هاحلا ىنعيةصاخ اندلا ىف

 ةرخ الاف هلامو) ىنغااو

 نال بيصن (قالخ نم
 ايندلا ىلع روهةم همه

 ىنعملاو ةرخالاب هرفكدل

 هءاعدوةهللارك ذ اورثك 1

 لقم نيب نم سانلا نال
 هلا رحذب تفاطرال

 رثكي وايت دلا ضار لغأالا

 'وثوك ف نب رادلاربخ بلطي
 نيذلا نمىأن ب رثكملا نم
 نءد (مه::و) م43 ليق

 جحلانوده_ثي ندذلا

 قاف !ان نلوم نء)

 ةيفاعوةمعت (ةنسحاتدلا

 فد) ةدامعو كل

 اوقع (ةندسح ةر الإ

 6-0 :طلاولا 1 .رفغمو

 ةحلاصلا :ةأرملاوأةءافشلاو ةعانقلاوأ ةنجلاو ةتسلاوأ صالخاو صالخالاوأنامالاو نام الاوأ ىحلااضرو قلخل اءانئوأ

/ 
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 ارك ذهللا اورك ذافىأ 1( ءانآك ركدذك تنااوركذاف) مترفنو جنا ىفاهسمت سم أ ىتلا مكن دابع نم مغر ١

 مهرخافمو مك ءاب ارك ذى نواءفناكهيفاوغ ءايوهللارك ذ اوكا اف (155)

 هنو نيينثملا مدرب ون؛رفغة-هللر فعل ثك نار فغاا رياك هنأب قاد ةينيحأ

 ىأككن ان متع ذوب 83 كح نم متغر ةىأ( مك كءانممتي ضق اذاف) لحوز ,ءهلوق 5 ١8

 ىلل.اهتاو ىك و 3| ديحعلار ديمحتلاب ىن ا هنبا و ذاف ع 5 2 4 ”ءااّو رد- ىئردعإ :كلذو متابذ

 مهح نماوغر فاذا ةياهل ا فب رعلا تناك ر يسفتلا لهألاق 3 ءاناهرك ذك ) هيلعءانثلاو ا
 مهمساحتو مهائاطفو مهر امور منا رخاغم نورك فيف تيبلا دنع ل يقو لبا نيب 0 ىودعبللا نانا فر

 هرخافمد ءياذكو اذن.؟ناكو فءذضلاىر 0 ءانفلا بحر ةنف+ا ريبكىف 1ناكم ظامل_و- ا!لوقيف م 4 .ةاممو

 را ىلع كا ؤلدف ا راارم

 ةرهشلام يعصر ,غو حيصقلام الكلام مولظ: ااور رو :لانوماكشإ و ٠ك هر اعدل ودشأ د د مة قامو

 مهمابالال نا مهركذنوكينأ, هم أ مالسالاب مهي ءاعهللا ٠ ن.ءاماف مهمنابآو , عفلس بقانمرك ذي ةعفرلاوةءىسلاو

 ل نكن ا ل نزلا ارياف موكب تل“ .ذىذلا افىورك ذالاقو

 نأ مه صاف كلذريسغ فرءيالهمأهبألوقي م الكلاب حصفب املوأ أ ى_هلا نا كلذوءابآل اراغص' !ناميصلا

 دش او ىأواولا ىنهيوأ ل .ةوارك ذدشألب :ىأ(ارك ذدشأرأ)ءاالاراغعلا نا ا 7

 نءالئسو اقلطم د اورك ذال قتسملاو وفءابآلا ىلعو مويلع معن :ااوههنالءاب اللارك ذرثك أ انىاآ 5

 بغت نأ نكلو كلذ كس بل لاقف هابأ«.ةرك ذيالو مويلا لجرلا ىلع ىتأ, دقدل ليق ةبآلا هذه نع سابع
 نأىن-عي (ايندلاىفانت آانب رلوقي نمسانلا نإ امشاذا كيدلاو كبضغ نم دش ,ىصعاذا لجوزءهلل
 ءاماوادسعوارقبو اهغوالباانطعا مهالانولوةءاوناك اهيعنواين دلا مهح ىفّللا نول سي اوناكنيكرسش كا

 لاقت طعأام لثم ىنطع افللاريدك ةدفحلا ريك هئفلا مظع ءناكىف انا مهالالوقيف موه مهدحأ ناكو

 لاقل سو هيلع هللا ىلصىالا نعةرب رهىبأ نع ا ا انهدداتق

 كيشاذاو سكت او سعت طخس طءيمل ناو ىضر ىط أنا ةصرل ادع و ,هردلا دبعورانيدلا دبع سعت

 نم بوب ةديجل او راثعلا نم هجولا ىلع ءعوةولاوهو كالطاب هيا عءاعدا ذهران دلا دبع سعت هلوق شقتن قع !الو

 رخو باخ دقف» ىمأ ىف وأهسأر ىلع سكت ! نم نالاضإ أ هيلع ءاعد اذه سك-تاوهلوق لعم فوصرأزخ

 ةكوشلاجاوخا شاقنتالاو همسج ف تل داذاةكوشلا هتك اش لوفت ل ءاف مسام لعفا ذه كيش اذاوهلوذ
 نوركشإوناك مهنالةرخآلا معنوةرفغا !اوةب وتلا اوبلطي لوين دل نيكرشمل لا 5-5 ناك 0

 ايندلا فانت اًنرلوق». ن . *مهنمو ) بيه الواح ن .ةرخآلا فلام وىأ(قالخن «ةرتحآلا ىفدلامو) ثع

 فى !ةنيحر ذنيعادلا مق ىلاعنهنلا نأ عاو نينمؤ ىنع ( رانلاباذعانقوةنسحةرخآلا 8

 مه ىتاثلا قب رفلاو ةرخآلاو ثعبلا نو دقتعيالاوناكم مالرافكتلا مهوايندلا : تاط ىلعءاعدلا ف اورصتقا

 هلة_ةاطالاء اة افيعذقاخ ناسن الا نال كالْذوة را او ايندلا ل طنيب ءاعدلا ىفاوعج نيبذلانو:هّواا

 ءاغدلا فاين دلاكط ن' ثالذب تيثؤ ىلاعت هللا ةعاطب لاغتشالا نعلاطءتوايندلا ىفهنايح هيل شوث!هقررع

 ةرخآلا ىف رةنس اين دلا ىفانن ادب روي نم مه: ٠و نين هوما نعءارابخا ىلاعت هنالاق كال .:اف نيدلا ىمأ ن٠

 ءادعالا ىلءرمعالاو ريدا ىل' قيفولاوهلا افكدااو ن٠ الاوةحصلا ن ءةرام ءابن دلا قد سلا أل هه ْ

 ايندلا لاق مل الا حلا اعلا ور نهاد ع )م( ةرطاصلاةحو وزلاو طاضاادلولاو ١

 ايندلا فة: سا ليةوةنملاةرخآلا فوة داوعلاو 3 اين دلا قة:بحلا ل يق وةحلاصلاة أر الاهعا ةمرب>و عادم ا

 ١ ارغاو السالاةلنادات انمىليقو باو اود رفغا ا ةّرْخآلا قو اصلا معلاو لالخ ا قزرل 50

 لوسر .نأ ل 8 ء(م ١ةيفاعةرخآلا قود ةأعاين دلا ىف نعي: * د ل شنو ادإ نك

 هلبا

 ءوسلاة أ يمارانلا با ذعوأ مهجبا ذعنءانظ: 1 (رانلاذعانقو) ةراشإ ىلعروبقلا هتعم ١و ةداعس ىلع شعلاوأ نيمااروهاو



 ا دف وعلا دق دج عل فوج ل هاو ك٠ - دال د ص د ناد دعانا نادرا يدع الواح وللا ب لعب هديا امل لك 12 ماس دمع

 ل 1 1ر1 لق 1 22 1 تدك ار 0 .. روك لل طا ستحمل "© حلالا ذم كاسل 2 25 2 يصبتع مداوع داع" كوالا و مط رمال ل دكت 2-1405
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 ا يا ءنالىأ معا | هلق نم منكن او) هن حكسانموهنيردأ مك ادهف ةنادطاب

 ع نالوسرلالاسرا لبق نمىلوسرلا ىل لا ليةو ىدطا ىلا ةعجار هل مق ن هىف ءاطاو هنودمعتو

 ناو ماع ءهلزن أ ىذلا هبا. مك ادهاكدورك ذاووملاونارقلا ىلا عجري ل يقوروك ديربغ نس لا

 افا ,كدلىأ ( سان !| ضافأث يح نم ءاوضيفأمث) لجوزعهلوق جو نيلاضا| نا.هلازن ا لبق نم مك: 3

 تناكرع. فلا لهألاق نك رم باط ا نع نالوقإ ذم نييطاخملا فو سانلا ضافأ ثتي> نم

 مرا فل الف همرح ناطقوهللالهأ ن< نولوقي و ةفلدزأاب نوفقي سا ,هواهني دب ناد نمو شي رو

 ضافأ اذاف تافرعب نوذقيسانلار ران رعب سائلارئاس عماوخةينأ نومظاعتي وهنم جرالو

 اهنءاوضيفيمثسانلارئاس ع.تافرعب اوةقين' هللا مه 00 نءس+لا ضافتاؤرع نمسا انلا

 قد نك !اقاهن عدللا ىفذرةشناع نع (ق) مالسلاامهيلع ليعمساو مهار ,|ةنسدهن أ مهربخأو ع ىل |

 مداسالاءاجاناف فزع او ع كالا "استناكو سجلا نوم باوناكوةس ةلدزاابنوةقباهت ,دب نا 0

 ثيح نماوُهِ ةأمىل 1 هلو كلذفا !هنم ضر ماهبفغةيف تافز ءىلأب نالسو« راع هللا ىل ه هم هينت هللارم

 شب رق تيمسامناو ةءاجكلاوةدشلا نمهاصأو سجأ عجوه سإ1نومساوناك اطوق سانا ضافأ

 ىناثلا لوةلاو س+ ا ىوس برعلا عب ا نياق ادا اذ _هىلعف مهيد ىف مهددشتلا بج ةنانكو

 ثيحنم هلوقةبدار-لاوهو معو ,اضافأ ثيح نماوضيف» ن تام ؟اسأ باط+ هنا

 ىساذل !ضافأ ثيح نه ءاوذيفأم ريمج نب ديه_سةءارؤ ليادب هدحو مذآ اذه س٠ 1| ل قو سانلا ضافأ

 عدةبمهاوسامو دق عرس امنمةضافالاوتافرعب فوقول' نااذههجوو ىسفهياادهعمداوه لاقو ءايلإب

 رحالاو ىرال سمشلا عواطلبةرحنلا موب :مىلاةفادزالا ن.ةضافالا ناةبآلاه ذه نهدارملال يقو ثدحت
 اذه هجوو سمشلاعواط لبق ةفلدزملا نم مهتضافا تناكهنالامهعلتاو ليعمساو ميهاربا سانااب ذاراو

 نماوضيفامثكلذد_ب لاقم -تاقر 30 ن٠ مذفأ اذافهلوقىف' هرك ذم دقت دق تافرع ءنمةضافالانالوقلا

 هيلع ىذلا حصالاوهلوالالوقلان 5 ىنمىلاةفلد لا نمتشافالا ذهن وغلق ىانلا شان 0

 مالكلارهاظ نأوهو لاكشانبرسسفااروهجلوقو»ىذلالوالا لولا ىل تلق ناؤ نإ رسفملا روهج

 عج ن.ةضافالا لبق تافرعن «ةضافالاو هللا وركذاف افرع نه مكذفأ اذافهلوة نال كلذ ىذتقيال

 كلذو تافرعنماوذيفافتافرعن .م<ذفأاذ ؤلاقهن أكف ساناا ضافأ ثوح نم !وضرف أ ملاق فركف
 سانا ضاؤأ ثيح نم و ةأ مهري دقتواريخأتوا دقت هيف نابلاكثالا اذه نع بيج تاق زئاجريذ
 اوركذاف تافرع نء مف ا اذاف كبر نه الفاو نأ عاج نإ مير روذغةللا نا لاا ورفغ ساو
 واول ا ىنعم اوذيفام لوقف نال .ةراهن_ءب هطاؤالا كال: ةض ةالاهذه ن وكت نأ حصر بترتلا اذه ىنعف هللا

 ةماسالئسلاقهدأن ءةورع نب ماشه نع (قز عفدلاةذافالاراو: مانيذلا نمناكم هلوقك و ةأوىأ

 دجواذاف ى:ءااريسإ ناكلاق عا دولا ةدج ىريسي لسو هيلع ثلا ىلدهننا ل اور ناك فيكس لاجان أو دي زنا
 .ىذملا و. دتأوهو عب رمسريسلا نه. مريض نيهلاحعتفب قنعلا ق:ءاا قوف صالاو ماشهلاق صن ةوخ
 اهعسو ىصقأ ةقانلا نه جرتخختسي ىت- عب رم لاري سلا صالاو ضرالا نم عساملا ىهو ةجرفلا ةوجفلاو

 اوجزهءارو ل -وهيلعةثلا ىلص ىبلا عمسف ةفر ءموب ]سو هي .لع هللا ىل هىبنلا عم عفدهنا سابع نبا نع ١)

 عاضيالا عاضرالاب سياربلا ناف ة ذيك !إب م<لع سان || ساهم الق ومهما هطوسب راشاق لباللاب رضو اديدش

 ا نا) مكون ذ عب .آطوفقوملاف :[تناغنم أ (للااورفغتساو) ىلاعتهلوةودب نصل عب رمسلاريسلا

 هيفو م.>رلا انك لا ةغاابملادمشي روذعلاو اوهتحر, هدام عبو ذلرباسااوههللا ناىنعي (محدوا

 فصو متر اقغتسالاب ب : ملا ماى اع هنال مطرفغي و نيبثا ل اهدامع نمةب وتلا ل_,ةيىلاعت هنأ ىلع ليلد

 ني( نست نإ
 (نيلاضلا ع نمل) ىدطا لبق

 فيكن وة رعتال نيلهاملا

 ناو هنو دمه:وهنورك ذن

 ماللاو ةليقثلا
 ثيح نءاوذرفأ مث)ةقراذ

 ا بامث (سانلا ضاف

 ضاف أ ثيح نه كتضافا

 نم نكنالو سانلا

 سمأ |نهاولاقةفلدزملا

 نمهفف#

 ربل ةخماقالاب شرقا

 اوناكو عج كا تافرع

 نك نولوقي وتافر_ب

 هنم جر الفهم رح ناطق

 تافرع ن.ةذاؤالا ليؤو

 ةضافالا ىف 1
 دارملاو ىنمىل لا عج ن٠

 سجلا !ذه ىلع سانلاب

 نينمؤملل باطخلا ن روك و

 نم (هللا اورفغتساو)
 وحوفتوملا ىف متل

 نءوأ ميا هاج نم كلذ

 جحلالاعأ قاربهم:

 مب (محرروفغللا نا)



 ةيبلتلاب (هللا اورك ذاف)

 ءانئلاورييكتااولءلهتلاو

 برذغملاةالصبوأ تاوءدلاو

 0 ملا عغ) ءاقللار

 ىذلالملاوهو حزقوه
 هياعو مامالا هراع فقب

 هنالإ«لارءكملاوة دقيملا
 مارحلاب فصووةدابعلا لعم
 ةفلدزا!تممسو هتمراط

 مال_سا !هيلعمدانالاعج

 ءاوح عم امو عمتجا

 اهنماندىأ اهماافلدزاو

 ني"الصلا نيب اوبف عم هن اوأ

 ىل!نوفلدزي سانلا نالوأ
 نوب رقد ىأ ىل ته

 مهورك ذاو)اهيف فوقولاب
 ةفاكوأ ةيردصمام (5 اده

 ع ذ هورك ذاىأ

 وأ !4:بد ةباده 0 ادداك

 هلع 0200
 اولدعتالو هنورك ذ:فيك

 هده

5, 

 نم .أ ىلاعت هللا نمايؤرلاهذ_ه ل_هركفت ىأ مج هموب ىورتح بص اماه دلو حيذب يمؤي هنأ «مانم ىف

 مولا ىف هللا نم كلذ نا فرع حب امافايناثةفر عقل ا ىف كلذ ىأر مثةب ورتلا موب ىم-ف ناطيشلا
 بيطلاوهو فرعلا نمةف رع ىمس ليقو .م ونذي مويلا كلذ ىف نوفرتعيسانلا نال كلذب ىمسليةو ةفرع

 تافرعوابيط عضوا |نوكي الفءاندلاو ثورفلاهيفن وكيف بصي ىأءامدلا نماهبف ىنءاملىنم تيمسو

 هناف نمودبالا جلا متيالو جحلا ناكرأ نم نكر ةفرعب فوفولان ا لعاوةبيط نوكستف اذهل ثم نع ةرهاط
 عولط ىلا دتع و ةفرعموب نمسمشلالاوزب ةفر هب فوةولا تقو لخ دب و جل !هنأف د- ةفهتقوىف فوقولا

 نء«ةدحاو ةظاولو تقولا!ذهىف تافرعب فقو نفةلماك ةإءاو موب فصأ كالذور حالا مون نمىئائلار حفلا

 ٠ رالفرغمب رجناءواط نمفوقزل تقودج ًألاقر هج ميو فوقولا هللاض دقفراعوا نيل

 ةالصرخأو تافرع نه عفد س مثلا تب رغاذاف سمشلا بورغدعب تافرع نم ةضافالاتقوو ردنا موب نم
 مو هياعهللا ىلص هللا لوسر عفدلاق دين نب ةماسا نع(ى) ةسفل دم ءاشعلا نيب واهب عمج ىب :-برغملا

 ةالصلالاةف هللالوسرايةالصلاتلقف مع سمو اضون مثلابق لزن بعش اب ناك اذا 2 2

 نانا لكخانأمث برغا ا ىلصفةالصااتء.ةأمثءوضولا خنسافأ اضولزت ةفل دزملاءاجاماف بكر مث كم
 ىمعس (مارطارعشملا دنعةنااو 01 داف) ىلا هلوق ةرو أش امهنب لدي مو ىلسفءاشعلا تءيقأ مل هلزن ازا ىف هرب»ب

 نذؤدملام هيؤ لعذينا نم عونمووف عم ام ١ رد ىل_صأو جندل ا ملاعم نه هنالةمالعلا ى هوراعشلا نءارعشم

 رجم ىداوالو نامزا لا سيو رس ىداو ىلا ةفرعىزام نم ةفل دا ىلمج نيباموه مارا رهظملاو هيف

 نمهد_:ع ءاعدلاوهب تيبملاوةالصلا نال كذب ةنناامسوةةلدزبااوه - ارحلا ارعشملا ل يقو مار ارعشملا نم

 فالدزالا نم ةفلدزملات .مسو - لولا ةفادزا ءادحرت اوهوحزفود مارا ارعشملاليقو 0

 اهبسانلا عامجال ىل-.ةو ليلا فازاهب سانلا لوزن ل-يةوةب رقو ىلاءتهثلا ن.ةلزنءاهنال ب ارتقالاوهو

 نيب عمل اوه مارحلا رعشملا دنع رك ذلابدارملال_يقءاشعلاو برغملا ني. اهيف عمجي هنالاعج ةقل دز | ىمسأو

 ةالصا|الا كانه_الو بوجوالوهو صأ هناا ورك ذافهلوق نأ« يلع لديإو كانهءاشعااو برغملا الص

 ريبكسلاو ليلهتلاو ديمحتلاو حيبستلاو ةيبلتااوءاعدلاوهرك ذلابدارملا نأ ءاماعلاروهج هيل ىذلاو
 فدرأ مةفل دز ا ىلا ةفرع نم لو هيلعللا ىل.صىننلا فيدر ناكدي ز نب ةءاسأ نأ سابع نبا نع( ق)

 لاقرباج نعةيقعلاةرج ىم ر ىت> ىلب ملسوهإع هنا ىلهىننلا لزب /لاقاهالكف ىنمىلا ةفادزا نه لضفلا

 حبس لو نيتماقاو دحاو ناذاب ءاشعلاو برغملااهم ىلدف ةغل دزملا تأ ىتح لو هيا هللا ىله هللا لوسر عفد

 ىأىت>ءاوهقلا بكر مث:ماقاو ناذاب حمبصلاهل نيبت نيحر حفلا لصفر جفلا عاط ىتح عجطضا ميما مهنيب

 علطت نأ لبق عفدوا دجر فسأ !ىت>افقاو كز» مود د>ووهلاهوهريكو هاعدؤةزبقلا لم ةّم_ساف مار هطارعشملا

 نوعفدي ةيلهاملاىفاوناكس واطلاق لو هالا فه دجأ لو د:_سريغب ىوخبلاهرك ذثيد-حلااذهسمكلا

 هللا خس: فريغن اهكريسث قرم نولوقبااوناكواهءولط دعب ةفلدزملا نمو سمشلا بيغت نأ لبق ةفرعن

 لبقامىلاةةلدزملا نم ةضافالامدقو سمشلا بورغدعبام ىلا ةؤرع نم ةضافالارخاؤ ةيلهادا ماكح أ ىلا ءت

 ام.كمطوقو سمشلا رونوهو قورسثلا ف ل بلابل خ داريبث قرسثأ مطوق ىنعمو ةك لج ريبثواهءولط
 لها ناكر علاقلاة نوم.مناورمع نع ١) هودعىف مفدو عرسأ اذار اغلاق رحنلل عفدن ىأريغت

 مل_سوءياعةنلا ىلص ىننلا .هفلافنري” قرش نولوةياوناكو س.شلا علطت ىت - عج نم نوديفيال ةياهاجلا
 نك ذاكميظءتلاو ديحوتااب هور م ذاىأ(5 !دهاكورك ذاد) يلاعت هلو هس مشل اعولط لق ضافاف

 هبا دطاب



 ١ةزطعأ

 نولوةيوداز ريغ نم جحالن وجر خاوناكن عل |لهأ ى..سانأ ىف تازن (ىو.تلادازلاريخ ناذ اودوزتو)

 ىلا لاحلا مهم ىضفأ ام رو سام ااولأسةكم اوءدق اذافانمعطيالفأ نب رت: جحن نولوق, و نواكوتم نحي

 ليةئتااو مماربااوقتاو سانلا نء مهو وهب نوفكتو هنن وغلبة نام ىأاود وزتو هللا لزتاف بصغلاو بتلا

 ايندلا فرف_سنمهلدبال نانالا ناف ىوقتلا نماود وزتو ةبآل |ىنعم ىف لير ىوقت ا دازلا ريس ناف موياع

 داز ن.هيفدبالو ةرخآلا ىلاايندلا نهرفسو بكرملاو بارسشلاو ماعطا!ىلاهيف جاتحوداز نم هيف دبالو

 سفنلاداىم ىلا لصوت اين دل! داز ناف لو الا دازلا نم لف أ دازلااذ_هو هتعاطب لمءلاو ةلناى :وةاوهو اضرأ

 ىثعالا لاق ىنعملااذهىوةرخ الاف مقملا ميعنلا ىلا لصوب 5 :رخالادازواهتاوهشو

 ادوزتدق نم تولادعب تيقالو «* قتلا ن.دازب لحرتل تنأاذا

 ادصرأ ناك مكدصر: مل كنأو # ها كن وكمال نأ ىلدتمدن

 ىلو أي ) هلالج لج هللا ةمظ لاك ىلع يبن: هيفو ىاوقباواغةشار هانعم ليةوىاةءاوذاخو ىأ (نوفتاو)

 نأ)ج رحىأ (حانج م<.اعسبل) لجو زعدل اوقف رو.الا قاق- نوماعي نيذلا لوقءلا ىوذاي (بابلالا

 اودو زت ىأ (اودزتو)

 مارباو ماعطتسالا اوقتاو
 ناف) .وياعليقثتلا اوسانلا

 ءاقتالا ىأ( ىوقت ادازلاريخ

 وأ مهمل لي ةثتلاو ماربالا نع

 تاروافحلاءاةنايداعلل ار دوزت

 اهؤاقتا دازلا ريخخ ناف

 ىباقع اوفاخو (نوقناو)

 لوأإي) ناعد لئموهو
 لوقعلا ىوذاب (بايلالا
 ىوقت بللاةيضق نا ىنعي

 ءابلالا نه هققتيل نو هللا

 ىف لزنوهل لال هنااكق

 جادلا ءالؤهاولاقو رجاتو

 ةنجيو ظاكع تناكلاق سابعنبا نع (خإ) ةراجعتا|ىفحيرلاوهواعفنواةزرىنعي (كب رنم الضفاوغتبت
 حانج كيل تسيل تلزنف مساوملا فاور جست, نأ اومئات مهناك_ذ مالسالا ناكاماف ةءاهاجلا ىفاقاوسأز الا وذو

 ميلع سد ) جاحلاب اوسلو ىهقرزالالاقاضيأ ةكءبرقب قوساهرسكو ميلا ستخب ةاجم .وةكم برقب فورعم قوس ظاكعو 8 0

 ناف (اوغتبن نا 0 ْ اطوقاوسالاه ذهىف نورجتيرةراهاهلا ىف برعلا تناك فرع دنع قو مزال اوذو اهب هدب رب ىلع م لفسا

 جتحلا .معاوم ىف اوغشن اموب رس عةيناء اه نود قي ؤة:< ىلا نولقتنب مثذ دعقلا ىذ ن.ءامود نب رمش ظاكمب نومي 'وناكف مساو»
 ءاطع (مب رنمالغف) لاقدف فلام فق صلا نا طعم ل ا

 1 1 وهن ءرك موب ىف ةف رعى نوجرخ م 2-4 اىذلو نم ماياةينامعو ةدع_قأاىذرخا نءءايأ ةرع

 حجرلاو عفنلا وهو داضفتو نولو:.سانلا ناكوهجولا 'ذهىفىرك االجرت:كلاقىميتلا ةماءأ ىلأ نءوةفرعداعة كى دوادلا

 اذاف) ءاركلاو ةراجتلاب أ نولوقياسانأن اوهجولاا ذهىف ىرك الجر ىنا ندحرلا دعابأ يهل تاقفر مع نبا تيقلف جمد كال سيل هنا ىل

 نمةرثكب متعفد (متطفأ || ىلب تاةفراجلاىرّتو تفرع نم ضيفو تيبلاب فولتتو ىباو مرح سيل ار مع نبا لاهقف جح كل سيلهنا

 كرتو سفن متطفأ هلكأو || لوسرهيل!لءراف ب رنمالطفاوغتتنأ حانج كيل دس ةب الا ذه تازن ىت-هب ف مس هيا هللا ىلد
 (تافرعنم) لوعفملارك َن نإةراجلان اءاماعلا ضع لاقو ىذمرتلاودوادوب أ هجرخأجح كل لافوهل داهأر قو سو هيلع ثلا ىل هدللا

 عمج ىمس فقومال لءىع لأ دب رجلا هكرتىلر الا ىتا| تاحابإ ا نم تن اكهيفادقن مقون /ناو :_تايم نكمل جلا لامعأ ىفاصقن تعقوأ

 تقرص اناو تاغرذاك مفدةضافالاو مءفد ىأ(مهذفأ ذاف) ى اعل اوووف لكل لضف أ :راجلا نودب جل نالاهريذ نع ةدايعلا |
 ثن اتا تدلاومف ءاتلان ا ظ ىمسف ةفرععضاوملا كل: نم عذ ملكنال دحاو عقب تناك وكذب تيمسةفرععج (تافرع نم) ةرثك |

 ةمالعاهلبق فلالا عم ىهلب
 املمدآنا كءحضلالاقو ةءرذ مويلار تاف رع ناكملا كلذ ىءسفتفرعلوةيفتفرعهل]وقيو كسانلا |

 افراعتفةفرع موب ىف تؤ رعب اعه جافه _هدحاص تاظرامم ود -او لكل دحن ءاوحو د_ئطاب مقو اطرهأ

 ىناوةيماتاب هوباج وجاب سانلا ف نذ ١ك ميهارب ازا ىدسلا لاقو تافرع عضوملاو ةفرعمو||ىمسف

 هامرفهدريناط ثااهل .ةم_ساةردحشلا غاب فلا جرشلدلامتعأو تافر ىلا جر نا ىلا ءةهنلا هرمأ ىبا نم

 هامرف ةثئاثلا ةرها ىل : عقوفراطفربكو رف ةينانلاةر اح ىل مقوفراطذةاص - لكم مريكيت يصح عبس

 هزاؤ«ؤرعي لفهيلا رظافز مل | اذ ىنأىت- م هاربا قاطناف بهذ هع.طبالهن'ناطي_كلاىًاراماف راطفربكو

 اذا ىت-تاذرع عضوملاو ةفرع تقولا ىم ف تعئاإباهذرعف تافرعب عقو ىت> ميهاربا قلطنا متاع ااذ ىمسف

 كلذدب تيمسو ثنؤملا عج
 هيلع مهاربالتفصواونال

 اهفرع اهار امو مالسلا

 ءاوحومدا اهيف تت |ليقو

 ىلع لَكلد هيفو فراعتف

 نالةفرعب فوقولا بوجو
 هدعبالا نوكنال ةضافالا



 عاما وه (ثفرالف)
 واءاسنلا دنع هرك ذوأ

 الو) شحافلا مالكا

 وأىداءملاوه (قوف
 مالسا'هراع هلل بايسسلا

 1 نموا بام_س
 كلااعت هاوقل را ةلالايزء املا

 الو) قوسفلا مسالا سب
 ءارشإلاو (جحلافلادج

 نب راكملاو مدخلا رءاقف امم
 كلذ بانةءابصااعاو

 ىباندجالا بجاو وهو

 جسأ جملا عمدتاللاح لك

 ةال_صا' فري رلا سدلك
 نارفل!ةءارقؤسبرطتااو
 امتافت:ا بوجو ىزالايدارملاو

 نوكدنال نابةقية-اهناو

 نيلوالا ؟موورعوبأ أر قو

 نعم ىل اصهالمف- مقرلاب
 ناوكب الفىلة هنكىهناا

 كال ركل تعفو

 رامخالا ىنعم ىل عب هنلاب

 الولي ةهناكل دجلا ءاقتتإب

 مثج حا ىف فالخالو كش

 ىهنلا بية عربا ىلع ثح
 اذاعي قاووقلا نع

 مالكا نم حييبقلا ناكم
 ربلاقوسفلا ناكمو نسلا

 لادا ناكمو ىوقتااو
 لدبجلا قالخالاو قافولا

 نماولعف:امو) ىلاعت هلوقب

 ملاع هناب لعا (هللاهماعي ريخ

 لوقدزو هيلع كب زاحدب

 ,| ناكتايئز جل! هماعىأ نم

 نودو زميال نِعلا ل-هأ

 نولكوتم نحن نولوةبو

 سالا ىلءالكن ونوكيف

 مهمف لزتف

 نيدشحلا
 هج اح ريغ نم<.هكلادردع مارحالا هع ىفاشلال ف لعذلا الذ 5 اوفاتخ ا تلعب لوقو هوام احرب_صد ا

 00 ءناىفةفاك ةيدلا نوكت نأ ب جوف ةيالا نع ةراب جحلا ضرفنأءهجوومباتلاىلا |

 د :اعريملان عحووىدطاق ةو-واةيباتااهيلامض :ىت> ةيدلادر>: مارحالا ىف عو رشا ' مص .الةف_ةح |

 ْ ا

 ىلءلءادةنالاىفو ةال 2 ! مءمارحالاةري 259-5 ةينااىلا ئث مامضنانمدءالفم رول ياعاط

 ىلاعت شان 3 قحسا 0 أ او ىعفأ اثأ هذ هيلا» مساع نب 'ل اوقودوهرأ ثا الاد ةعان الجلاب ءا ارحالانا

 كال .لاقرة د افالوهجو ىف. صختلا اذه نكي مل مهريغ ىف دقعل اولو ف جلا ضرب ل

 ىلع هت -ةتزاج جحلا مازإ مارحالان'ههجوو ةنسااروهش ميج ىف جلاب همارحا دقع:.ةذ ذح وأو ىروثلاو

 مدت دقر جحلاو سادال تيةاومىههلوقب جحا تقاو.اهاك ةله١لا لعج ىلا هن هنا نالر ذاك تقولا |

 ءاسن'ا نات غثفرلا ناهذع ةياور ىفو عاجلا ثفرلا سا. عنبالاق (ثفرالف) ىلاعتهلوقوهضع باوجلا

 نوكي الءاسنلاةبيغىفهب ظفاتلا ل وقلا اذه ىنءف مالكسلا نم شح ف اب نط ضرعي نأوزم-غااوىل بقا

 لوقي وو د< وهوهب وايرهريعب بنذب سابع نبا ذخ سيق نب نيصحلاقانر
 اسيا كتنريطااقدصانا « اسيضهانب ني كثع نهو

 مالك فرلال قوة أ ىما مساوه اد'هلوقوءاسنلا ه-:عليةاء ثفرلا نالاققف مر تنأو ثفرتأتلقف
 عاجل اىطاعت نءايهن نو < نالمدح ثفرالفهلوقوهيعاودو عاجل ارك ذن.ءهرك ذعةتسيال نمضتم

 ليقو ح ِقلالوةءلاو !ذلاو شح ف!اود ثفرلا ليقوه.ءاود نابل كتمان م نوك ناو

 11 ردم لن فوكو اذا سوءيلعةلناىل ههلوق هيلعلدب وءالكلا نءوغال ثفرلا

 ندحلاو سواطلوةوهواهاكىداءملا ىه سارع نب !لاقةءاطلا نعجو رخ اهلصأ (قوفالو) بخصم

 0 اد يعاتب عنبالاقو ىل درعا عي د رلاو ىرهزلاوةداّدقو ربح نب ديعسو
 ىبأنع (قإ) بامتالإب زبانتلاوبابسل

ْ 

 راو 0 .؟مجر قسغ. لو ثفري لو جبح ن لق هقارلاعو وهيلعهملا قصها اوسرت عم سلاقةرب ره

 !اوهل» ةوكلذهبشاامورعدلاذخورف 5 .ظالا ماهو كم كلا لق

 ل ةوهيْضَع ىت- همصاخت وهيحاص لجرل: ىرا ع ناوهوءارملاوهلاد+لاسايعنبالاق (جحلا ف ؟لادح

 دقو عادولا هع ىف لاق اسوهي اعهقلا ىلص ىف !!نآوهلي ٍةوادغ جحلارخآلوقي ومودلاججحلا لجرلالوقوه

 اذهفجحلا انيمسدقو ةرمجاهلعي فيك اوناقىدطاداق نمالاةر .عجبملاب ؟لالجا اوامجعا جختاباو مرح
 جح مهضعب ناكر ةفلدز «مهطعي و ف رعب فق مهضعب نآك اها له هلع ناك وعلو 1

 ماع لا ىفلادجالو تنال زرافهتاعفامف باوصلا لوق,لكوة2'ىذ ىف .هضعب وةدعنا!ىذىف

 هللا ىل ىلا لوق ىءم كالذو 8 'هب هيف فالخالف ل سو يلع اننا ىلص اننا ل وسر هإءفام ىلع ةمسادق ملا

 ليوم نكن الر هانعمىلدةو ضرالاوتا رم ول لي كرا دتسل دقن زل ناسا ظ

 ىهتاسمتاو جا !ىئاولدائالواوة.ه:الواوةفرتال ىأي .منداةعمدرخ ةبالارهاظ لوقو ءىبسفلا ل اطباق هلا |

 قوفلار تكا نالابحا ون را لارسال لك اذ :ة+انك ناو جحلا ىف هباذتجاب سمأو تأ ا
 5 !نعأ ركع ىخيالأ (هلئا هلعي ربخ ن ةناعو ) ريغ ىف هم عظن أو جمسأج جملا ىفلادجلاو ١

 مالكا ثفرلا ناكماوامعت ب نأوهورمشلا ع 0 (تيضرفو لعهشلاث حا ماعكيزاجيىذلا وهو

 نع ةرارء ربا لف لعج ل .ةوةإ. ل !قالخالاوقافولا لا دحلان ناكمو ىوقتلاوربلا قوسفلا ن راكم ندا

 ا حد دلتا نر ارك ذاعأىلقوهنعإ !وهنأد :مهن .دجوه الى كر !ن ءسفنالا اطار

 5ع و رك سرت د! ادم ملعاذار م زري ورك دري اددعلا نممللع ءاذاىلاعتهنأ ىهو ةدئاعارملاو 0-9 ٍإ

 نيم .ركحالا مرك ' او :وجارلا م>ر أوهو ىةعلا ىف نوكي ف يكفاين دلا قد. بع ءهّل_ءف اذه ناك اذاف |

 !اودوزتو



 اال
 ا ةفيلطاوذتيئاوملاوتاه 2 !!لهأمار ملا دح.م او رضاحةةينحوب أ لاقوتاقيملا نود نم *مهليقومار |

 دج سم ا ىريضاح نموهف ةكم نإ وداح مصاول هك ره سال نفقرعءتاذو معاي ونرقو ةفخاو

 كا عج ريفااذهل قع ااراخاو ناةبآلا < 0 هيف عملا همزلن نم مار لا دح_ملاو ريضاح ىل هرمي

 هياعىد هالف نرقوأ ءداذا ىلا اماف قافآلاوهو عتمت ”:!ىلءهلدب واى دطا موزاوهو روك 3 برق

 ىداطالل دج قاللذ بد>ورال معلا ىلعهمادقاف تالا نمهركنأ يلد بال هنال هلدبالو

 لهأ لاقف جا ةعدمنءسابع نبا لئسلاق ةءركعْي دح نماةيلعت ىراخيلاهجرسأام كاذ ىلع لدن و

 لوسرلاقةكمانم دةامافانالهأو عادولا ةح ىف ملسو هيلعةللا ىلههللال اوسرجاو زاوراصنالاو نورجاهملا

 ءاسنلا ايتو ةورماوافصاابو تيبلاب انفطق ىدطا داق ن..الا ةرمع جحلاب لااله اواعجا ملسو هيلعهنلا ىلصةّنلا

 لهن نأةب ورتلا ةيشعان ىمأ مثهإ_ ىدطا غاب» ىتح عت ن .لحالهنافىد_ط'دلق نملاقو بايثلاانسبلو
 اف ىلا عتلاق كى دطاانيلعوان متد_ةوةورملاوافصلاب و تيبلابانفطفانثج كسادملا نمانغرفاذاف جلاب

 ردو ىو ءداشلا اوك راصءأىلا متعجراذأ ةعبسم وجل ىف مايأ ةثالث م ايصؤ دل نف ىدطا نمرستسا

 نه سانالهحابأو مل-سو هيلع هللا ىلص هيد ند :سوهباتكى هلزت هللا نافةرمعلا او جملا نيب ماعف نيكسنلا نيب

 قايم انحلال نر 1اددء ملا ىريذاح هلهأ نك, لنا كالذىلاعتهنلا لاق مله ريغ

 نمه>حيحص ىفهج رخو ه0 موس نكح دحاذه قثهدلادوع_سهوب لاق

 ا اوقتاو) ىلاعتهلوقو لس نمهذخأ ان! ىراخبلانا ىدنعوهحي>ص ىف هنع ورب هنافةمر عل

 هيما فلاخ نا ا 1 ريغفو جحلا ف هنعك اهنو كيل هضرفامفىأ

 رهشأجحلا رهشأىنعي (تامواعمرهشأجحلا) لجوزعهلوق هو هيهانمبكتراو هدود< نواهتو
 رجفلا عواط ىلا خا ىذ نملايا ةعوةدعقلاوذو لا ود هزت وامر وما ملل تقر تامواعم

 نباو نسا نيءب'دلا نموريب زلا نب هللا دمعوهللا دبع نب رباجو دوع م نب هللا دمع لاقدب و رحنلا مون نم
 رحفلا عولطب توةي جحا ناهقفاو نمو ىفاشإ ةعورو ىبأو ىروالاو ىىذاشلا لوةوهو ىعشلاو نب ريد
 نافاضيأو جملا هشأ نم سيار حيتلا ا موب ن «ىناثلا

 وذولاو ثجالار 06 سايعنبالاقو جلا ارهشأ ن٠ نييلءدمب مودا ىلعل فروج قل

 يشل وءاطع نير ار ولا د رد عنا كن ار حالا موباهرخآ ةلاىذنم همايأةريشعوةدعقلا

 ةعوشالامع نءنيتءاورلا ىدح | ىهو لمد> نب د- أ _ ةةين>وبأو ىدس !او كاحذااولوح ؟موةداتقو

 ناليقوجحلاناكرأ ما.توهو ةضافالا فا اوطعقي هيف نالو رك الاجحلا موب وهردا!!موينالوةلااذه
 ىرخالا 5 ورلا ىهو ىردزلالاقهب ورع نبا نءةباور وهو هلاك ة ةخلاوذوةدع_ةلاوذولاوش جحلار هشأ

 رهث لك نالو ثالث قاطملا عملا لقأو وعملا ظفلب جحل ارهشأرك ذىلءتةنلانألومتا اذه ةوحو كلام نع

 0 قلاق ىلاعتهللاناوهولاكشاانهتاقناف كلدكمرخآن اك حار 0 نمهلوأ ناك

 اوم ىه هلوق تلق جدال تيد ةاوماهاك ةلدالا ل_هخج جاو سانا تيقاو«ئهلقةلهالا ن ءافانرلا ْ

 0 1 صاخلاو صاختامولعمر ,يث جملا ىلا ءتدلوق ىهو ةبآلاا هذهو ماع جحملاو نسانلل

 جل ارهشأىفاشلا دنعو عملا ظفلب رهشأ جحا لاق تلق نافاس طةرسسفمةنآلادذهو ةإ2 ىو الا ةنآلا

 دحاولاءاروام هيف كرت_ثيعجلا ظفاناتلقاذههجواف ماياةرمثعو ةقيتح ىلا ذنعولايل ريثعو نارهش

 هاراماواذك ةنس كبار لاقي مهلك ةلزنمرهشلا ضعب لزن هنا ل_.ةواهكب واق تغص دقف ىلا هتهلوق ليلدب

 ىدر تعقل رو لآ اوش ثالث جحلارهش أ نالاق نملوقو»و ثااثلا لولا ىبءهيف لاكش الو اهتمةعاس ىف

 ىنهب( جحا نبق ضرف نذل هلاكب ةيطا
 (1لباخ نر ا

 هبامضرفلا اذومدارملاو جلا نمفاهملع ب جو او هسفن مزلا نك

 ميماايف (هللااوقتاو)
 جحلا فهنع م اهنودب

 هللا نأ اوماعاو) هريغو

 هقتيأ نم (باةعلاديدش

 جملا تقو ىأ (جحلا)

 نارهش دربلا كلوقك
 تافورعم (تامواعم ريشأ) | ت

 ناكشال ساتاادنمع

 وذولاوش ىهو مهياع

 ةلغلاىذرسدءو ةدعقلا

 هذه جملا تيقوتة ئافو
 لاعفأ نمأ.شنارهشالا
 انكوا,يفالا عصي ال جحلا

 هجر ىفاشلا دنع مارحالا
 دةعن|ناواندئءو هللا

 ىأت جو هوركمهنك-)
 وأثلاثلا ضءبارهثالا

 هدق كرتشب عجلا مسا نال

 هلوةلليلدب دحاولاءا روام
 امك واق تغص د_ةفىلاعت

 ىلعمزلا (ضرف نذ)
 نويف) مارحالإب ه-هنقت

 رهشالاهذهىف (جحلا



 مجوأردصموهوذاش( ك.:وأ)

 اا 0000 0070 ل ا || عيمتسسا( عج نك ) ةءعسو

 (جحلا ىلا ةرم-ءا)

 ىلا ةرم_لاب هعاتمتساو

 ه-عافتنا جحلا تَقو

 ىل_,قهللا ىلا اهب برقتلاب
 جحلاب برقتلاب ه-عافتنا

 هترمع نه لحاذاللابقو

 ناك امةحابتساب عفتتا

 مصل ىلا هيلعامرم

 ةعدملا ىدهوه (ىدطا

 منغ) رحنلاموب جيدي و

 ةتالثمايصق ) ىدطا(دع

 مايصهيلعف (جحلا ىف مايأ
 جلا تقو ىف مايآ ةنال#

 نيبام ليش ربع

 ةرمعلا مارحا نيمارحالا

 مرفن اذا (متعجر اذا

 جحلالاعفأ نم متغرفو

 ىف (ةلماك ةرمثع كلت)

 ىدطا نءال دياهعوقو

 مفردارماوأ باوثلا ف وأ

 واولا ىف مد وَال_ةماهمالا

 ىاك ةحاالاىنعاهنأ

 القت ناك فيي اذا

 عتعلا ىلاةراشا (كلذ)

 ىرضاخ نارقالو عتئالذا

 ندع مارحلا دحملا

 نم لاى متنكو و رصحتإ اذافىأراصحالا ( ال اور يرصعا اةانىاراشالا (مساذف) نينا . 090 مج ةكيسن 0

 اهطسو ًاوهندب اهالعأو ةصد ذى ًاةكسن اهتدحاو (كانوأ) عام فصن نيكسم لك نيك اسمةتسعوصأ

 هناف مرحلا مزاب ماعطو أ ىده لكو قدصتوأ ماصوأذءاش ناريبختلا ىلءةيدفلاهذهوةاش اهاندأوةر هن

 ىلاعتهلوق و

 عتمتسافةرمع لعب همارح 0 تر رصحأن ات زاان لا

 ماعلا ىف ىناثلا همارح | ىلا لالح الا كل ذب اعتهم نوكسي دمع متةليقتسلا و ايكو معلا ا

 ىمترمتعا مث ةنسلاك ل: ىفادرمتعتمو راصحالا دعب <مارحا نم ء مالح دقو متنمأ اذافدا انعم لم رجلا

 0 ميلا 0 درسا ماج وع 1 دلال

 1 و ا 30 ا 0

 هماوحا ىلا م ارحالا لاح ىف هيلءاروظخم ناك اميذذاتلاوةرمعلا نم رادع عاتمةسالاوهةغالا ىف عتغلا

 دعب هإبق عذوافرحنلا موباهعذبةاشوهو ىدطا نمرسسيتساام هيلعف ىَب (ىدطا نمرسيتسااف) جحلاب

 00 في ناد ات ا 1 موجأام

 و 1 ش0

 الف ىفاشلا دن عناربج مد عملا مدواعتمتم نكي ملا ٠ ئقدةف ىتمو عملا مدبوجو ىف ةريّدعم طورشلا

 0 0 0 10 اين 0

 ]مط اا طنسر ءموب نوكيتيحجخا 0 ا 0 هيي

 مايأدعب موصي لب ليقو ىفاشلاىلوق دح ا وهو دج وكلاملاقهب وق رشتلا مايأ موديل يقفرحن

 متعجراذا ماي نأ ةعيسأومودو ىنعب ( متعجراذاةعبسو) ىفاشللر آلا لوقااو دمأ ن ءةباوروهو قبب 0

 دا 1و دنع رع الج ىلا عوج البق ماسواذ ىفاشلالاقه و سابع نباهلاق يلهو كن 1

 دعب مايأةعبسسلا موص» نأ هئزجياذه ىلعف عوجرا قَد <> الاوجحلالامأ نم غار هلاوه ع وجرلا نم

 باوثلا ىف ىنعي (ةلماك ةرشع كلت) ةفينحوب ًلاقهب وهلهأىلا ع وجرلا لبق ةرجحلالامعأ ن٠ غارفلا

 0 يسساطدو هيداقا ناناظ ن هرظ نأ لمتحدق هنالىدطلا ماقمام ءايقىفةلماك ليقو ,رجالاو

 قدزرفلالوقكديكوتلارارك:لاةدئاف ليقو ىدطا ماقمهمئاقلا ىهاطاوب ةرشعلانأهللا

 اهسىلا ليغ ةسداسو #١ سج نهف زاةنثاو ثالث

 نوجاتحاوناكو باسملانوماعيالاو ناك ا برعلا نا ليقوةلءاك ةرمشع كلت متعجر اذ |ةعبسو جملا ىف

 اهوصقنتالواهواك أ ىأ سعأهانءمو ربخهظفل ليقو ةلماك ةريشع كالت لاق كالذاف حاضي او نايب ةداي ز ىلا

 انتج يميز ف موسلام ل 1

 مارخلا دجسملاو رمضاح ل يق (مارجلا دجسملا ىرضاح لهأ نكي منمل) مدقن ىذلا ميلا اذهىأ (عللتإلا 0

 بى ا اى

 ةكمىلاامنود نف تيقاوملا لهأ مه (مارحلا دجسملا ى 0 نمل ايش مهيلع

 7 مث مرح لها م رلاو ةفرعىل- أ رج نبالاقو سواطلاقدهب و .رل!لهأ ,صلقو كلاملوقوهر ةكملهأ مه
 دحسملا ىرضاح نموهفرمهقلاةفاسم نم لق ىلعةكم ن ههنطو ناك م لكيفاشلا لاقوة نابحصوأ |

0 



1 

 (ىدطا نمرمستسااف) هناف ةقفن باه ذوأ ض ىموأو دسع نم عنام لك نأ ىلا موق بهذفامكح ىف ءاهقفلا فلنخ ااهان عمق ةغللا |

 رسيلاقي هئمرستاف

 لاقي اكرسسدتساو ىمالا

 ىدطاو بعصةساو بعص

 0 ىورام هم اعلدي ارا ا عار كرا هاو ءاطءلوقوهوهمارحا نملاحتاادل 0

 ةح هيلءو ل دقف جرعو : اسك نمٍاسو هيل هللا لسانا لوس رلاقالاةوز نب حالا :*دد لاق < همر 1 ا

 ىذمرتلاو ىئاسنلاودوادوبأ ة هجر "قدصالاقف ساءعنءارةرب رهىنال كلذ ترك فن .ركعلاق ىرخأ ْ

 مهعنم ناف ىنمي ةي ده عج هنو سن أو سابع نبور مع نب! لوقوهوودعلا سدجعالا لادن !هل حابب الدب ًاىلا موق بهذو ندح ثيد>لافو ا

 متتأوتيبلا ىلا ىضملا نم ةسق ىف ناك ةبآلا لوزن ناباوحتتحاو دحاو ىندع راص>الاو رمدحلا اولاقودج او ىمفاشلاو ثمالاو كلام لاق

 :رعوأ جحب نومرحم هنا الشر هيلعدتلا لم ىلا اوعنمةكمر افكن الو دعلا ةهج نماسبح كالذ ناكو تس ةنس ىف ةيد دخلا ظ

 للحتلا متدرأ اذا <يلعف لباق نماهاضقو هيد_هرحنو هنرمت نم إس و هيلع نبا ىبسد ىب هلا لف ةبآلا ذه تلزنف تيبلاب قاوطلا نم

 نمىدهلا نم رستساام لاقهنأ سامع نا نعت ثو فوخ نمالا نوم الن ءالاو متنمأ اذافهلوقوهوةبآلا قايساضي اهيل لدن و

 مفراذةاشوأ ةرقشن وأريعب نع امدتد شرا نوادر لاو رخال ل مدا را تن هد لع 06

 اودهاف ىأب ضنوأرمستسا ّق 0000 اا عاملا سدا

 اوقلحتالو) رسسبتساامهل ىنسبحت ثيح ضرالا نم ىلح كيبل ىهللا كيبل ىلوقلاقل اوفأ فيك تلاق معن لاق طرت_ثاف اجحلادب رأ

 ىدطاغلب ىتحمكسؤر هللا ىس ىلا لاقف ةعجو تناكريب زلاتنب ةعابصن ا ءريغلو رحت نس تيس و يا

 نب رصحلل باطخلا (هلحم جحا ىفطرتش ااذا قحس او دجأو ىفاشلا بهذ ىنآسبح تيح ىل#م حالا ىلوقوىل راشاو يح سول

 سأرلا قاح اول_كالىأ [|وه رعد ألا ق 0 ل 0 ا ءوأ ض سمه ضرعف

 هلحم غلب مرخلا للا هرعت صير كلاوةرتباسو ايس تلال ىدباسط ارسال

 هر بجيىذلا كاي هيلع هللا ىل_هىنلا نالىفاشلا ب هذهيلاوريهح أ ثيحر صح ا ىده حبذلحورسسل اىلاب رق هنالداش

 انلةخوهو مرح اوهو هيف دعاوب و مرد ا ىلا هي دهم تعدي وهمارحا ىلع ميقيوهنأ ىاةقفيئدوب أب هذواه ةيسدر دحلا ماعىدطا يذل سو

 حجيذبالراصحالا مدنأ ىف عيذبنأب بح ىذلا هناكم ىأ (ةلحع ىدطا غلبب ىت> - سؤراوةلحتالو) تقولا كلذ ف لح مث كانه هع ذب نم

 ىفاشلاىل_عمر+لاىنالا ىأ اهي ده غلبي موب لدم ا ارّمعمناكن اورحنلا موب ها فاج اح ناك ن اف مرا هناا" ->- ؟نالوق هيفوهيف

 قزوجيهدنعذا هللاءحر هل ىنعمو مرحلا فول ا ف ناكءاوسرمصح أ ث يح هذ لح ىنانلا لوقلاو ةفيذح ىف لوةوهو مرملا
 هبكنم ناك نف(اضي ( ملسوهياءهللا بصهننالوسر رصف تببلا نود شي رقرافدكك لاف نب رهعم ل_سوهياعفتلا لصةللالوسر كن ناك فإ)مرحلاريخ | يانج رلاةرمتنبا نع ىوراسهيلعلديو دحأو ىفانلاو كلام لوقوهوساك أ ودبذ لحي ثيح ىند

 قلحلاىلا هجوكح ض مع ر ) ارنهى 1 لل نأ )لجوز اوقف ىراخ هجرح |هسار قا>و ل |١ اوفلحالوءاندت (هسار نمىذاد واش رك ناك )لجو رعت ىلا

 ا 0 راما م عادلا ل هلا رهو ىذا ضر! ةفلخ لا اورطذتناآالا مارحالا لاح ىف مسؤر

 2 ليف هللا ل وسر ىنأ لاق ةردع نب بعك نع فر ةرع نب ب هكىفةبالاهذهتازن ةيدف هيلعف هسأر قاف هرب دقت

 ا اننا شر من تلق لاق كسأر ماوه كب ذؤببأ لاقف ىهجو ىلءرئانتب لمقلاو ىلر دق تحت دقوأْ انأو ملسو هيلع هللا ىلد

 م دس مايأ قوهوحنرك ذو فوأ ةقدمو ًامايص نم ةيدةفهسأر نمىذأهب وأ اضي م مك _ةمناك ن :رفةنآلا هذه ماسنم) هيف 3 5 | ةثالث ( ا ها ٠ تازن ىف لاق ةياور ىو أدب كلذ ىأب ىردأ الةكيسن كن اوأ نيك اسم ةتن وأ ماي ةثالثمصو قاحافلاق

 نع نكلنك 0 ىرخأ فوءرك ذو مرحوهوةكم ل دب نأ ل بق ةيديدخلابوهودب رم لسوديلعهئلا لص ثنا لوسر نا ىرتأ

 5 ني كب غلب دهملا نأ ىرأتن تنك" اموأ ىرأام كن. غاب عجولا نأ ىرأ تنك امهللاق إو ءيلعتلا لص ىبناانأ
 ىف تازنف بعكل اق عاص فصن نيكسم لكتل نيك انه هد مطأوأ ًأمايأ ةثالثمصفلاقالتلقةاش دن ى ا

0 
 ةثالث ماعطا ىنعي (ةقدصو أ )مايأةثالثمود ىأ (مايص ن*) ةيدفف ىلا عت هلوق ىنعمو ةماع ل ىهوةصاخ
 ن1 ل ا تت ل يس تل ف ا ل ا ا ا ل ا ا خلا هس عمل



 انااذ

 | ل-وديلعشلاىلمالوسرم دقامأف 41 ئمو يدنا نمسا لا نم ناكو جال اىلإة 1 اع 1

 /ىد + أ حدنم نكي لنموه ىف ىن> هم مرح عيد نم لال هنافىده أكثم ناك نم سامال لاق ةكم |

 أ جحلا ف ءايأن ال” مصيلؤاب ده د مل نو دوياو ججلاب لوم مثىلا>ةيلو رسعقيل ةوراارافصلاو تببلابفطاو |

 بخ مثئشلوأ نكرلا رةسساف كممدق نيح )سوء .اعهللا ىلص هللا لور فاطر هل»أ ىلا مجراذا ياو

 01 عج اب هفاوط ىفق نيح مكرم فاوطأ:- هن رأى” هوعب لانه فاوطةثالث

 / رودس ىغَق ىنح هنم مرح ْئث * نم ل ملم“ طا ثاةعيسةورملاوافصلاد فاطفافصلا ىناف فرصناف مس 0

 | هللا ىف صةتلالوسر لعق, لدم للعفو هنم مرح ئث 2 لكن ملح مثتيبلاب فاطو ضاف أ ورحنا موب هب ده ظ

 | ناكلع ل سو يلعهنلا ىلص ىنلااةع ىف تاياورلات ةلتخاو ىانلا نمىدملا قاف ئدهأ نمر وهلا

 أ تعداواعون ةفئاط لك ت ديرو ةةباسلا ,-ميهاذمبسح ءاماعا لاوقأأةنال: ىهوانراقوأ «ةمةموأاد 559
 أ هيلعهتا لص هتتجق مهفالخاو ةباحصلا تاياور نيب مدا قب رطو كلذك لسو هيل عهئلا ىلص ىبلا# وح نأ || مهح الاعب (مترحأ ناف)

 | نفانراقراصف جلا ىلع اهلخ دأو كلذ دع.ةرمعلاب مرحأ ملسوهيلعهنلا ىلصهنا مث درفمالوأ ناكهناٍإاسو لاا ادانالك
 | رد !١ ص ضطا توح
 نعو دع هسحاذار صحو

 وهو ودنا عتاد تلا ىدر نمو الار ”[دمءانارقلاىور نءولصالاوهف'درفم ناك هنأ ىور

 | نكمأ ااذهم و دحاو ل_هؤىلءراصقالاودوةدايز زومعتعلا قافتراكنارقلاب قفرادةوقافنرالاو عافتال

 ؛ تيدا فالتخا باتكى ىفاش ارك ذوحيحصلاو هو عادولا ةح 4ص ىف ةفلتلا ثي داحالا نيب مخ. 1

 ! لكو عتمتملاو نراقا'ود رمل ايت نك سو هياعةتنا ىلصةننالوس .رباصع أن الاقف كلذ ىف ازجومامالك راما ب لحام

 | ةغافزو<و هيف نذهب رعأهنا نم ىلعيلا لكسلافيضافهميلعت نعردصي وهكسن يعأ هنمذخأ ناك | رهاظل اصهريغوأ ض يم
 كواليس تاددي رو هراد ن الذ لاقياكلعا لا تفاضا زوجتك مآل ىلا لفل ةفاضا بردا |١١ تيدحلاف تو سلا

  هنامصج رتف جحاو دارفالا ىفاشلارادخاوهج رم أ امئاواز عام مجر ملسوهيلعهللاىبصىنلانأىور لدعم جرعوأرسك نم

 راجا اف مهربع ىلع عادول' هج ىف ةيزص مطءالؤدو ةشناعو سامع نياورمت نءاورباج هنا در ند فالذ م 0 هسلعو لحنا هلزاج ىأ

 8 *«لسو هيأ هللا ىل 00 ا دولا تدع هناورتفايساباحسل !نسح اوهف | 0 ٍلباق نم تت
 1 .اعنلا ىلع ىنا| ةقان ماطخمأ اذخا ناك هن ًاءذعج صفر مع نباام ًاوهربغ نماططمخذأ اوهف' هرج ىلا ةئي دملا رادحالاهللا هجر ىهفاشلا

 0 عم فور عم نيدأاو هقفلا درلعلان ههل>-4 ساي ع نب !ام أوجحلاب ىلا هعمساياو عادولا ةحىف

 .اوعالطاو فورعم سو هيلع هللا ىلصلالوسر ن اجب رقفةشن ةشئاعامأو لسو هيل هللا لصةتلالوسرلاوحأ || راصحالان ا ىلع ل ديصنلا
 اودرفأ نيدثارلاءاغاخخا نأ دارفالا ممجرتىلكلالد نمو اهم واه قف ةرثكمهرهاظو »سم نطاب ىلع || ٠ع ةرمعلا ىف قفا

 فاوطلاوةذر ء فوقولاو مارحالا سجل جالا ناكرأو هيل ءاوب ,ظاوو سو هيلع هللا ىلص هننا لو سر دعب سلا امهبقد رك ذ هبال

 | فاو اولتلاو ءارحألا عب راةرمعاا ناكرأو نيلوقلا هأقريصقتلاوأ سأرلا قاحوةورملاو افصلا نيب ىعسلاو

 | رصحلار ادأ (مترصح آناف) ىلاعت هلوق ع ةرمعلاو جحا م ام ناكرالاه ذهب وريصقتلاوأ قاحلاو ىلاو
 | دقفهدي ريهجو نعل جرلادراذاليقفر راصحالاورصخلا ىف :غللا ل هأ فلتخ ا مثقيبضتلاو سدحلا ةغالا ف

  هرصحواهدب رب ةجاحوأر فسلا نم هعنماذا ضرملاهرمهح أت يكسا|نب|لاقورمدح دقف سبحاذاو رصحأ

 | سوبحلاورصحأ ضرملاوأ ف وخلا هعنج ىدلللاق,ةغنلا لهأ نع ةياورلا حامزلا لاقو هيلع قيضاذاو دعلا
 رسكوأ ض رم نم جلا نيب و«:ددلوحام لجرلل ضرعب نأو» مترصحأنافهلوق ف ةببتق نإالاقو رصخ

 | امارلا وق هذو وو وهفرصت ليكؤجسو ًاراد ف سي- نافرس و هفرصحأ لاقي و دعوأ
 امك لصأ ى حي نبدجأ لاقو كرصحأ نءرانه كرصح نم م

 نمر طابلا عنماوو دعلكر هاظل ا عمملا ف لاقي , راصحالا ل يةورصحأ نم ىوقأ سبا فرصحو سبجلا

 | له أ فالتخا ب تسمو نب ىهالا ىلع لومحمف مترصحأن اذ هلوقامأو نطابلا عنملا الا لاقيال ر هحلاو

 ةغاإ

 | راص-الا اندنعو ىغملا

 رهاظو هدل_د>و ود_ىلاب



١ 

 ماع الاهيلعبجوامويف عرش ا ليقوةجا1ل الو ةراحمالالامط

 لوسرابطخ لاف , رهىلأ نع مم #الينسهيلاعاطتسا 3 + ىلع جحلا ب وجو ىلءةمالا تقفتاو ل صفا

 تكسف هللا لوسراي ماعلكىفأ !لجرلا قفا اود جملا | يلع ضر دة سانلااهمأ الاقف |-وهيلعهننا ىلصةنل

 نالوقةرمعا|بوج ىو متءطت ساالو بجول عن تلقول اسوي .اعدنلا ىلدهنلا ٍلوسرلاقفاثال؟ اهاق ىتح

 سواطوءاطعو نب ريس نباو ن_-سحاو سامع نءاورمت ناو لع الرقه رة تزال !امهفح اىفاشلل

 رباجودوعس نبا نع كلذ ىوري و ة:ساهن ؟ىناثلالوقلاو ليذح نبدج د بهذهيلاو دهاكوريمج نب بديعسو

 هن أد يعم نب ىبصلا ثيدح ىف ىورامةرمعلا بجوأ نمهّح ةفيد>وب او كلام بهذهبلاو ىبعشلاو ميهارباو

 ايكيشاسن ةنسل ات بند : ده لا ةفاموم تاله اقاو ىءعنيب ودكمةرمعلاو جلسات دجتو لا باطخخانب رمعللاق

 هب وصوةيلعامهم وجو نءربخ ًاهن أ ليلدلاهجوا ذه نمل وطاب ىقاسنلاو دوادوب أءجرخأ |سو هيل عننا ىلص

 اهني رقك اهنأ سابعنب| نعىورو سو هيلعةثلا ىلص ىبنلاةنسلهياءامهموجو ىف ءاراعدتهمهنأ نيب ورم
 هللا قا نمدحأ سلهنعوناتضارف ةرمعلاو جحلالاق رمع نبا نءو هللةرمعلاو جحا اومتأو هللا باك

 جملا بوجوك ةبجاوةرمعلا لاق سايع نب | نعواليبس كلذ ىلا عاطتسا نم نا بج اوةرمعوةع هيلعوالا

 بو'ذلاورققلا نا يةنياموناقةرمعلاو حشا نياوسب ا: ريميل هنا لست لو رار ايو اح

 ىدذمرتلاو ىفاسنلا هجرت ًاةنحلاالا باوث ةروريم لل سدلو :_ذفلاو بهذلاو ديد ا ثيخريكلا نياك

 سم أ هن اليل دلا هجو عيدصص ع نس> ثيد>لاقوهب ون دب سمثلاتباغالاامرحم هموب لظي نمؤم نمامودازو

 جيحلاك ةبجاو تناكف ماعالاب مالا ىف جلا عمتمظن دقاهنالو بوجو ل سمالاو ةرمعلاو جسدا نيب ةعبانملاب

 اللاق ىهةيجاوأ ةرمعلا ن هموسة سك ديكر لاك دأح ع نءىورام ةنساهماب لاق ن مهقحو

 ساوعتاكلا نبجاتخ هب ورا تا 72 ىلا ذهنايدنع يس او ئىدرتلا جرح كلتا

 ةرمعلاو عخاعإد ازاوج للعةمالاَت عمت اوهب تالكامل هنأعا يمة و هظفح ع باديدزفبانمس ل

 وأل-حلا ىندأ نه ه رمتعيهنمهغا ارفدعب مج ن أدار ةالاةرودق نارقو عتمودار ذا عاون ًاةبالث ىلع

 اهطامعاب ىنأي وجل ار هش ىفةرمعلاب مرحي نأ تملا ةروصوةن-لا كلت ىف جحر جح ار هشأ |لبقرمتهإ

 مارحالا تاروظ>حع ممم ةنالاعتج ينساب اوس كانو ةكم نم جملا موس اطاعأ ن ءغرفاذاف

 امهيونيفجحلار 4 1 رمعلاو جحلاب مرحي ن أن ارقلاةروصوج خلاب مر نأ ىلا ةرمعلا نم لاخلا د

 اوفلتخ اوانراقريصيف فاوطلا تفي ن أل بق جحلااهب ءاعلخدا مثلا رهشأ ىف ةرمعلاب مرح ًاول كلل د ؟وهيلقب

 ىضرةثئاعزعىوراميل نار 1 ا ذالا نأ ىلا ضال وكلا ع

 انمدق لاقرب اح: نءهلواد ل نس هم جحلاب لسو هيل عفللا

 نافكت رمجو ك2 نيياول صفا لاق رمع نبا ع نيرا الو 2و 'لسو هيلع للا ىلص هللا لو زعم
 وب ًاوىروثلابهذوأط وما ىف كلام هجرخأ جحل ارهش ًاريغفرمتعي نأ هنرمعا م و دا

 جلاب ىباي سو هيل عدلا ىلصهللالوسر تءعمسلاق سنأ 1 نءىورامهيلعلديلضفأ ١ نارقلانأىلاةفينح

 نيحييحصلا هاجر أ ادغوةرمع كيبل لوقي لس .وه.لعهللاىلص ةللالوسرتعمس ةناور واعيجةرمعلاو

 لوسر عدمت لاق سابع نبا نعىورام هيلع ل دب لضف أع ّدملا نأ ى هبوهار نب قحساو لبنح نب دج أب هذو

 نبانع (ق) ىذمرتلاهبرسأةيواعمامهنع ىهن نملواف نامعورمعوركب وأو مسوهيلعةنلا ىلصهّنلا

 ىذ نم ىدطاهعم قاسف ىدهأو جحا ىلا ةرمعلاب عادولاة ىف ملسوهيلعهنلا ىبدهللالوسر عت لاقرمم

 هللا ىلصةنلالوسر عم سانلا عت وجملاب ىلهأ مث .رمعلاب لهاف ملسو هيلعهللا ىبصهللالوسرأدب وةفياحلا ٍ



 هللااضرىفاوق دصن (هللا

 هري_غوداه+لا ىف ماعوهو

 (ةكلهتلا ىلا ؟<ديرباوةلئالو)

 ةدئاز ءابلاو مكسفنأىأ

 مي شب كفن اواتقنالوأ

 هديب هسفن نالف كاله الاقي ك

 ىنعملاو اهك الطب بست اذا

 ققافنالا كرت نعىببلا

 كالطا بيس هنال هللا ليبس

 ةقفنلا ف فارسالا نعوأ

 عيضي و4-_سفنرةفب 1-6

 راطخالا نعوأ هلايع

 وزغلا كرت نعوأ سفنلإب
 ودعلل ةبو-ةتوه ىذلا

 كلطاو كالطاو ةكءلهتلاو

 نظلا (اونس>ًاوإل دحاو
 هللانا) فالخالا ىف هلل

 نقع دع
 جحلا اومتأو) نيجاتحلا
 امهوُدأو (ةللةرمعلاو

 (هضت ارفوامهطن ار يشب نيمات
 ناونالب ىلا عتهللاه-حول

 ماعالا ل يقوناصقنالو

 وهفعورشلا دعب نوكي

 امهبف عرسش نم نا ىلع ل يلد
 نالوقن هب وامهما.تاهمْزل

 الو عورسشلاب مزاتةرمعلا

 هللا هجر ىىفاشلل كلس

 ةرمعلا موزل ىلع بآل
 يمّوي دقواهمامتأب سمأهنال

 عوطتلاو بجاولا ماعأب

 امهيمرخحن نا امهمامتاوأ

 اد كلهأ ةرب ود ندم

 امهنمدحاو لكلدرفت

 امهيف ققنتنأوأ ارفس

 امهعمرجتتال نأو ا الالح

 الفن

 زيهوداهملا فوةقدصلاو ,-رلا ةأاصوةرمعلاو جحلا فقافنالاك ةينيدلالاصملاهوجو ىف لاملا فرص

 قالطا نكل هللا ليبس فوه. كالذ لكن ال ىلا هت هللةب رق هيفا كلذري_غو لايعلاو سفنلا ىلعو ةازغلا
 اسرف سبتحا نهلاق سو« لعهنلا ىلههنلالوسر نا ةرب رهىأنع(خ) داهملا ىلا! فرصني ةلظفللا هذه

 قعي ةمايقلا موي هنازيم ىف هلوب وهثوروهب رو هعيش نافدد عوباقي دصتو هللاب اباستحا وانا عاهللا لمدس ىف

 هلةنلا تك هللا ليبس ىف ةقفن قف نم متسو ءلعدتلا لصفتلا ل وسر لاق لال كناف نبع. رح نع تايش”ح

 اوقلن الهانعمو ةدئازءاملال 3 (ةكلبتلا ىلا ميديا اوقلنالو) ٌقاسنلاو ىذمرتااهجرخأ فعض هنا معيس

 سفنالا نعىدبالاب ربعةكلهتا || ىلا <سفنأ اوقلتالو ىنعملاو سفنالا ىديالابدارملاو ةكلهتلا ىلا ميدي
 نالف كله لاقي اكةكتلهتلا ىلا ك<ي 5 بك سفنأ اوقلتالوهريدقت ف ذح مالكلا فواهلصأ ىلع ءابلا لقو
 زارتحالا نك امةكلهتلا ل يقو كالطا ىل هتبقاعريصت عيش لك ةكساتلا ليقواهك الهىف بدستت اذأه ديب هسفن
 كالهالا ببسدهنالهللا ليبسىف قافنالا كرت نع ىهنلاةبآلا ىنعموهذع زارتحالا نكي الام كال هاوهنع

 انهمهسلاا يش دجأال مدح ا لوقيالو صقشموأ مهسالا كلن ؟ي /ناوهنلا لبس ف قفناس امعنءالاق

 عطقني نااماف ةقفنريغب ثوعبلا فن 0 رعلصن هيف مهس صقشملاوهبىرباموه
 هيلع قفني وشه دنع نكي مل نموهللا ليبس ىف مهسفنأ ىلع قالى هس عا ونوكينأ ااماو مهم

 ا ل

 لج ل دسوةطتالال» صاع نب ةبقع 10 1 00 نموها

 يو كدا ةبآلا ا وأتلا اذهةبآلا 5 وكت :!سانلااهسألاقف ىراصنالا 3

 دقانلاومأن ا سو هيلعتلاىل «هنلالوسر نودارس سعبلانضعب لاقف هورصانرثكو مالسالاةلازعأ امل

 ىلءىلاعتهللا لزنأف اهنم عاضامانحتل صف انلاومأ ىف اننا وأف هورصصان رثكو مالسالاز رعادق هللا ناو تعاض

 ةكلهتلات ناكفةكلهتلاىلإ ميديأباوةلتالو هللا للبس ىفاوقفنأ او انلقامانياعدرب ]سوهيل ع هللا ىلههيدن.

 مورلا ضراب نفد ىتح هللا لبس ىفاصخاش ب ,وبأ ونألازاف وزخااانكرتواهحال_صاولاومالا ىلعةءاقالا

 مهفاهروسلصأ ىف نفدو ةينيطنطسق ضراباهازغةوزغرخلا ىف بوب وب أت ام حرص بي رغب دحلاقو

 نءملسوهيلعهللا لصهننالوسرلاقلاق هنعهللاىضرةريرهىبأن ع (م) هبنوقستسي وهربقب نوكربتي
 ىنلادهعىلعناك كلذ ناىرنف كراملانءالاق قافنلا نءةبعش ىلع تامهسفن ثدي م وزغي مو تام

 لوقيف ن ذلا سصي لجرلا ناوهو هللا ةجر نم طنقي ناودةكلهتلا ىلاءاقلالا ليقو مسو هيلع هللا لص

 ليقو كلذ نعةللا ىهنف طونةلاوهف ىصاعملا لعكمهني وهللاةج-ر ن.سأييف ةب وت ىل سيل تكاهدق
 نيكلاهميسفت اواهحنا اوهنف كاهنفانقفن أن ارقفلا فاخئانا اولوقنال اوهنلا ليدس ىفاوقفن أ ةبآلا ىنعم ىف

 و ان لاق ةكلهتلا ىلا كيدي دياباوقانالو هللال يبس ىفاومتفن او لاق ةذيذح نع ا قافنالاب

 اوهماورتقتالواوفرستالو قافنالا فاونسح أل مقو هتقفنوهتن ومكم زان ن«ىلعقافنالابىأ (اونسح و١

 ىأ(نينسحلا يح هللانا) ىلاغتهنلا ضئارفءاداىفا ا ًاوهانعمليقو قافنالا فراقالاو فارسالا نع

 امهكسانءامهمتي نوه سابعنبلاق(ةللةرمعلاو جحا اومتأو) لجوزعهلوق و مهناسحا ىلعمهبدث»
 امهنمد>او لكل درفت نأوهليقو كلهأةري ود نءامهممرحنأ امهماقال يقو امهئلسو امهدودسو

 كلهأ ن٠ج رختن أ امهمامتاليقو هنعهللا ىهنامع ىيتتوالالح ةقفنلا نوكست نأامهءامتاليقو ارفس

 امط



 ناف) هلكمرحلا ىلع ع قي مارا دج لان دنعف او دب ىثتح م رحلاىفمملائقباؤ دبنالو ىأ (هيف موتا ىتح مارا دا دنع مهولئاقثال 5
 7-5 و مهولتق او هلوقرهاظ ناكن او مهلتقن دنيا: عملات ةااباؤ دبي نأالا مر ىفالمرملار شالا ف نولي ةدنق مرطا ل( هال اول ق

 مهبقإدلا دنعالا مرا صخ هد 5601 ١ و امد ىتح مار ل |اددعسل ادن ع مهولا اتتالوهلوقلن 5 علاوسنكم١ :1ىفل آغا معمم مهومةفقث

 تال فاثلا حرش فانك

 (نبرفاكلاءازج كلذك )

 م_-هولةقتالو ربخو ادديم

 نالردقلا نءمظعأ لعجامتأ ول -ظااىلاىدؤي ضرالا ف داسفهنالةنتفةنناب كرسشلا ىمساسعاو م ا

 ةمالا٠ نءهيحاصج رح رفكلاو كلذكن تقلا سلوراألا ىف دوال اهي>اص قحتس :تاذ هللاب كرش

 و ناف كوأ 1 © 36 ولت ناقي قح مار 4 | ددملا دؤع ىهوأت :اهتالو) لتقل ٠ م

 ماكي 00 فلتاةي نأ لحاله ناو ةمكح اهنا ىلاءاماعلا نمةعاج ىف دها2 به ذفةبآلا هد_هىف ءاماعلا فاد خا

 1 7 ن0 هول: اقف ىأ ( مهواتقاف مكان 0 وهو نع 0 لا دح_سلا ناناف) ىلعوةزج

 و تا ) 35 بهذو مطاعفد نوك<و اول:اةيفاولتاقي نأالا مرا ىفلادتاا ممر اذ تيثف ةمايقلا موي 00 9

 اه (محر) ست مرهاو لما ىف مهاب ىمأف مهوكدجو ثيح نيكرشملا اولتقاهلوقب ةةوسنم ةبآلاهذ_هنأىلاةدادق
 :اقوامهناعاومموت 0 : 1 :
 00 0 ىنعي ( اومتانافني رفاك-لاءازج كلذك ١ ةندف نوكستالىتح 0 37 ةخوساماهناىل-هقو

 0 6 يحدد أيعإ ى 2 ١ (م [ر) لسا ىعل 0 ناف) 0 | نع لبقو لاتقلا نع

 م ةمانناكو
 0 0 00 مهولتاقو ىنءملاو ك ارش ىأ(ةنتفَنوكع _الىتح) نيكرسشملا اولت رأي ةب وقعلاب مهاجا عي

 ند دو 2 ْ_فث يطق ادكسلا لحل ناموس كلا ىناتكسللا فال“ لدقااوأ مال_-الاالا ىث؟ ولا نملبةبالو اوماسي ىتح |

 * كلت ةمر < ىلا عتهللا ماهم افا اولدب واوفرح دقاوناك ناواهلا نوعجرب ماك>أو عئارم ثاهمف ةلزنم بتنك

 ناودعالفاومت ان د بانك م مط نأ 0 ًاواوماسأف قمل اوفرع نيذلاب | كلا لهأ سل 1 5 را اهنهق+اىلعا اوفقيفاهورب در ومهبتك ف اورظنيل مهمة :طلاذخأو مهراغصاب ىمأو ل-ةقلا نمبتكلا هنوددرعيالى | بطن هيف

 ناف (ني_لاظاا ىلعالا

 الان اودعالهباف معءواتاقت

 نيملاظاوةب مو نيملاظلا ىلع

 ناف) ئثهبود نمديعرال لت كالا 15 لتقااوأ مال_سالإبالا

 نبادلات(نيملاظا| ىلعالا) ليبسالف ىأ (ناودعالف) رفكسلاو كرمشلا نءليقولاتقلا نع ىنعي(اوهتتا

 هانعم ل_قوةمكحم ةبالارخالالوقلا ىلعو فيلا ةن انةخو.ةنالان وكت لوالا لوقلا ىلع: سامع
 : 50 نيملاظلاالا اوماظن لفوا ىفةدايعلاهعضولالاظرفاك-!| ىمسوةلك املا ليبس ىلءاماظ نيملاظل!ءازج ىمس نيملاظلا الا اوماظتالف

 0 1 0 هللا ىلص ىخ ١! نا كلذوءاضقلاةرمتىفتازن ( مار 1ارهشلاب مارا ريشلا) لجوزءهلوق َُه اهعضومريغ ءاز زيمذلا ريغ
 1 3 : 1 : (ٍ : ِ ْ ِ : َح 7 7 له طاصف ةيديد+لاتيبلا ن نك *1اهدصف ةرحطا نم تس ةنسةدعقلا ىذ ىفار مدعم ج رخ لسو هيلع

 م 1ع - 5 م -

 انا 00 0 مث سو هيلع هللا ىل_صدنلالوسرفرصن افهنرمح ىخكق يؤ لباق نمعجري و كال ذهءماع فر هني نأ ىلع ةكم
 م4 »او هما اود_ مع 4 ف محاخد ىذلاة دعقلا اذىنعيمار ١ ا ارهشلا ىلا ءندل اوو كلذوهن ر4 ىذقف عبس ةنسة دءقلا ىذىف عجر

 ةيبيدلا ماع نوكرشملا
 : هنالتعجااوةمرح عج (تامر +او) تيلا نع هيف مددصىذلامار ما اروشلاب مفر مت ميضقزةكم

 لعافلاب ل اعفد ن ناوهوةل" امملاوةاوادملا صاصقلا (صاصق) مارحالا ةموحو داي 0 رهشلاةمرحدارأ

 دنعمط ليقف ةدعقلا اوذ
 ا و هسدصو حج 2 مهنأ !ىنعملاو لعفام لع 1 اه متدضق ىج .ةفودقف تسة:س ىف تامر 1 ادذه اوعءاضأوة مع 50 :ءملاو ءقام 8

 مهنم ىض 1 ىبأف ه رفكو مهكر شش ىف ةداب زمطاهما ناكف قاحاىلا مهدشرب وهلا نوعجري

 ىكلذولاتقلا مهتهاركو ْ
 هنافهيف ,هواتقاف ما مار كارهشلا قلاتق كود. ناف» انعمولاّتقلاىفاذ- هليقو عبس ةنس ىف مهم . :ن

 ءازملا يمس( لع ىدتعااملثع )هولتاقف ىأ(هيلعاو تعافإلاتقابىأ ءىدتعا اصق

 ىنأ(ملرخلارهداب)ة ربح اربي ر|] كي سدقا وتم او) ل وزع ةوقف (نيقتلا عمات واضرار (مارخ ارهثلازةسقلا د 1 7 0 ١ ا ١ 1 ع ع 1 ١
 ساصقلااههف ىرج ةمزح لكو ىأ (صاصق تامر هاو ) مكياعهتمرحاوكس هاكموباعت ةمرح نوك مت ىنء هك مهكد هور يشلا كلذب رهشلا! ذه

 نك)هلوقب كلذدك ًاواولاتذإ دو كلذوحن ماواعفاف ؟ريشةمرحاوك دهنية .رحهل كمت نابهنم صقا تناك ةمرح ىأة ه.مرح كده نم

 لثماءاو دعهربدةتوة دئازوأ مماودعلةلثام ةبوقعب رب دةنلاوةدئاز ريغ ءايلاو ةيطرسش نم (مكياع ىدتداام لثعهيلعاودتعاف بلع ى 5

 ليبسىفاوقفن أ و)رصنلاب(نيقتملا عمدا نأاوماعا او) كل, احبالام ىلا او دةعئالف كيلع ىدتعا نم نيرصتنم كن وكل اح ف(ةئئااوقتاو) منار دع



 ءايلا ناكمافءاماارسسك نمو بوعكو بعكل ثم لصالا وهو صفحو ىرمهب و ىف ده هباب وتو .بلا هللا موتحام (قنان) رب( ربلا نكتلو)

 لكنامول_هءاهءاس واهناصقن فةمكحلا نعو ةلهالا نعم_طا اًوسدزع مط ليقهناكو مضىلارسسسك ن* ج ورح لا بج ون ىغ نكلواه دعب

 ه«جواذهفارباهنو.بحت مث أو يش فربلا نء سيلا اهنولعفتةدحاوةل_صخ ىفاورظناوهنع لاؤسلا اوعدف ةمكحالا نوكي ال ىلا عت هنلا هلعفب ام

 نوككن ألمت وجحلا ف م-طاعذأ نم كلذرك ذناكهنالجحلاتيقاومامأاملدارطت_سالا قا رط ىلع نوك,ن ألمح وهل. قا ءهلاصتا

 نكلو 1اس ىفاوكعت
 ىتالااههوجو نءرومألا

 الواهيلع رمابت ناسي
 بودحو دارملاوأ اوسكعت

 هلاعفأأ عيج نايداةّمءالا

 نمباوصو ةمكح ىلاعت
 ضارتعاالو ةهبش جالت خاريغ
 لئسالىتح كلذ كش

 نسا سلا قال هلع

 ككا ةنراقمب ماهتالا

 مروع ا لكشف

 (هللا اوقتاو) نولث_بي
 ةتعو اهنو هبك سم اميف

 اوزوفنل(نوحلفت مكعل)
 اولتاقو) ىدمرسلا ميعنلاب

 قئلتاقملا (هللا ليبس ىف

 ءال_عال داهلا هلأ ليبس

 نيدلازاز_ءاو هللا ةملك

 (مكتوا تاي نيذاا)

 نود لاتقلا 9 وزجاشإ

 اذ_ه ىلعو نب زجاحملا

 ىلاءتهلوقب اخونم نوعي

 ةفاكنيكرنملا اولتاقو

 ى تاز ةبآل وأو هل -هقو
 هللالوسر ناك لاتقلا

 لهأ نم سيل ٠ن ودلاتقلا و: وبصا:: نذلاوأ ف كن مع مى ولتاق ن«لئاقي لس و هيلع هللا ىلص

 (00 اورششاب و(امباوبأ نمت ويبلا اونأو) هلثمىلعرسسملو هرنجتو كلذ قنا نمربربلا

 (نوحلفت ك-اماهنلا ١ ةناو) هريغو مارحال لاح ىف ىنعي (اهباوبأن .تويبلا اون اونا نمربلا نكناو) ْ)

 لاقىرعشالاىىهومىلأ نع(ق) هناوذربلطو هللا ةعاط ىف ىأ (هللاىليبسففا واناقو) لجو زءهلوق 6

 دا ليبسىف كلذ ىأءاي رلتاقي وةيج-لئاقي وةعاجش لتاقي لجرلا نع لسو«لعهنلا ىلصةنلا لو سر لثس
 ( م<تولئاقي نيذلا) هللا ليبس فووفايلعلا ىههنلا ةملكن وكس لتاق نم سو هيلع هللا لص هللا لو سر لاف
 سمأ ةني.دملا ىلا رجا هامل مثنيدكرسشملا لاتق نع فب ل وهيل ءهنلا ىلصهلوسرهنلا ىمأ مالسالاءا دتب اىف ناك

 نيكر رسشملا لاتةب هللا ىمأ مث لاتتقلا ىف تا زي ةنآلر هذه سن أ نب عيب رلالاق ةيآلاهذهم مهنمهلتاق نملاّقب

 ةبآتراصف م هومتفقث ثيح م_هولتقاهلوقب وةفاك نيكرسملا اولناقو ىلا عت هلوقب اولد قي لوأ اولناق ةفاك

 اودع نيذلاهللا ليبسىفاولتاقو لؤقلا اذ_ه ىلءاهانعمو ةمكحتاهنا قو ةبالاهذط ةخ سان فيسلا
 مهولتاقئالف نيناجلاو فيةاك-هلاو ىنمزلاو خويشلاو نابهرلاكل اّمقال ه_سفن دعبل نمامافب لاّةالمهسفنأ

 خ ويكاونابمااوءاسنلا اواتقتالو سابعن الاقو (أردتعتالو) ىلاعت هلوقوهو ُُ عولتاقيرل موال

 هللا ل يبس ىف هلناباوزغالاقمث اربخ نيماسملا نم ه-عم نمو هللا ىوقب هت_صاخ ىف هاص وأةب ريسوأ شدج

 اوهو ةنايخخ!لوا#لا| اولءتالوهلوفاد_ءاواولةنالواواث الو اودتءتالواواةتالواوزغاهنلإب رفنكن ماولتاق

 | ىف اوددعنالةبآلا ىن-عمىف ل-.ةودهعلا اوضقنتالوىأ اودتعئالوهلوقو ةميزغلا نمةازغلا دح ًاهيفْام
 لوسر نوكرشملادصاملسايع نا!لاقلاتقا|ةب ابةخوفمةبآلا نوكست لوقلا اذهىلءف لاتقل, مهو دبنال
 تيبلااب فوطي مايأ ةنال' ةكمدلاول خيف لباق نم مجري نأ ىلعهوحلاصو ةيدي دما ماعإسو هيلعهثلا ىل_ص نبا

 مهردص واولاتام شي رقىنتالنأ اوفاخءاضقلاةرمعل هباأو ملسوهيلعللا بع ةنلالوسر زوجت فلق

 مكنولتاقي نبذل هللاليبسىئاولتاقوهللالزئأف مرا فو مارح اره_ثلاىف مادة نوما سلا هركو تببلا نع
 لاقو كلذ ىف حانملاو ج رحام-منعمفرو مرا ىفومارحلارهشلا ىف مونولتاهتي نذلال اتق مطقاطاف

 (مه دومتفعت ثدح مهواتقاو) لجوز- هلوق َُه (نبدتعملا بحالللانا) لاتقااءادتاباو دتعنالو

 يىتداهملاب أ ىلا_ءتهلنانا ه-.ةؤلوقااقيقحتو مرحلاو لحلا ىف هومتكردأو مهو د جو ثيح ىأ

 اولةاقي وأ اولتاقءاوس مهع.داهجلاب هه يمأ ةبآلاهذهىفو لالا ىلعرافكتلا مادقا طرسشب ىف الا ةبآلا

 مهرايد ن٠ مهوجرخأوىأ (؟وجرتأ ثي> ن٠ مهوجرخأو) مارحلا دجسلا دنع ةلتاقملا نم ىنتساو
 مرحلا ىف هايا ككيلتق نم مظعأو دثأ هئلاب مهكرسش نا ىنعي ( لقا نمدش أ ةنةفلاو) رايد نم ؟وجرحأ

 ماوسالاو
 (اودعتالو) ةلتاقملا <> ىف مهف نيماسملا لاقل نو دصاق مهنالمهاك ةرفكتلاوأءاسنلاو نابهرلاو نايدصاا وْ و._ثلا نمةبصانملا

 (مهومتفقث يح مهواتقاو نيدتعملا بحالها نا) ةلثملب وأمهوحوخ ويكاوءاسنلانم هنع متين ن.لا23 وألاقلاءادتاىف

 ةكبم حتةلاعتةللا .هدعوةكم نم ىأ ( وجر تيح نم م-هوجرخأو) ةياغلاو ذخالاهجو ىل + دوجولا فةثلاو ,هوع دجو

 لتقلا نم مظعأةنلابمهكرسش ىأ (لدقلا نمدشأةنتفلاو) حتفلام وب مهم إسم نمم لو هيل عهتنا بص هئنال وسر لعف دقو ةبآلاه ذهب

 يعاب ميك ليقول تقلا نمهيلعد شهيب ذعيف ناسنالابلزني ىذلاءالبلاو ةنحلا ليقو ةوخآلا باع ةاافلا ليقو كم موبلحيىذلا

 توملااهدنع ىنمتي ىتلا نقفلا نم نطولا نم جارخالا لعج دقف توملا هيف ىنمدي ىذلالاقتوملا نم



 لاقو لاظهلىضفتلا نإب علا عم ملص وأ ةبذاكلا ناسا واروزلاةداهشب ( مئالبسانلالاوأ نمل ةفئاط (اقيرف)5 احنلاب(اولك انلإ

 ىأن الف نمهتجح< نان الف لاقي «تحح نحلأهلوق مه تاوصأ ىنع. مهخ ةباج عمساطوق,

 نم) ةعطقوةفئاطىأ (اقي رفاولك أتل) ةنطفلاوهوءاحلا حتفب نحللا نماهبلعر دقأو هنماهبموقأ
 (نوماعت متأو) روزلاةداهشب ليقو ةبذاكلا نيولاب سابع نب! لاقو لظلابىنم» مالا سانلا لاومأ

 لبج نيذاعمؤتازن (ةلهالا نع) دحمابىأ (كنولكس) لجوزءهلوق ف لطابلاىلع مكناوىنعب
 صقن لازيالم ارون علت تحدي زمن اقيقدود_بيلالطالابا.هللالوسرايالاق نيب راصنالا مغ نب ةباعثو

 ىلع مهنمالاؤسا ذهناكو ةلهالا نع كنولكسي هللا لزنأف ةدح اول اح ىلع نوك الوادبك اقيقددوعب ىتح

 رمقل!لاحلوأوهولاله عج ةلهالاو ناصقنلا اوةدايزلا فلالطالاح نييدت فة مك اهجو نعةدئافلاهجو

 ةيفيد|اصا كلذانلعفانا ىنعملاوتاقيمعج (سانللت يقاوم ىهلق ) رهشلا نم ليا لوأ سانلا هارب نيح
 ضيحلاتاقوأ وءاسفل اذ اعو مه :رئاج أو مهن :وبد لو مهراطفاو مهم .وصو مهتح تاقوأ سانا ملعيلةيويندو |

 ( يحل او)ة دحاوةلاح ىلعةئاد ىهىنلا سمشلا نيب وهنمب فلا فطو ةلهالاب ةقلعتملا ماكحالا نم كلذريغو

 ىبرعلا نا ىهو ةميظعةدئافل تادابعلاة|_جىف الخ ادناكناورك ذل جحلادرفأ امناوجحللو ىأ

 رهشالا ىلع رو قم جملا نأربخأو مهلعف نم كلذللا لطب اف روهشا !لد_,توددعلاب جحن تناك ةياهاجلا

 برءلات ناك ام هلىلاعن هللا اهنيعىتاا رهشالا كالت نع جلا لقنزوحالهناوةلهالاب جا ضرنلاهنيعىلا

 تناكفانئيفةبآلاهذهتازنلاق ءاربلا نع ق (اهروهظ نمت ويبلا اونأ:نأب ربلا سيلو) عسنلاب لعفت
 هنأكفهناب لبق نم لخ دفراصنالا*رم ل_جرءاخ تويبلاباوب أ لبق نماولخ دي لاؤاؤ-او<اذاراضنالا
 اهءاوبأ ن .توببلا اون أو قنا نمربلا نكسلو اهروهظ نمتويبلا اوتأت نأبربلا سنلو تازنف كلذب ريع
 سانلا ناكل يقوةبآلاهذههللال زن ًافاهروهظ نءتوببلا اونأ ةيلهالا فاوموحأ اذا اوناك ةباورففو

 نم ناكنافهبإب نماطاط_فالوارادالواطئاح لخ د. مل مهنمل_جرلا مرحأ اذا مال_سالالوأ ىفو ةيلهاجلا ىف

 لخدرب ولا لهأ ن ٠ناكناوهنم دع_كياصاس فخ وأجر ولخدب هنمهتبد رهظ ىفابقن بقنر دال! لهأ

 ةناكو شب رق مهو سجلات ناكوارب كلذ نورب وبابا نم جرخالو لخ ديالو ءارخافلخ نم ج رخو

 ايباواخ دي لاو ءرحأ اذا اوناك ةدشلاةساجلاو مهيد مهدي دشن اسجاومس مهنيدب ناد نموةءازخو

 ليقوهعمراصن الا نم لجر ل دفاط احل خد )_سوهيلعهنلا ىل_ههللا لوسر نامل ظب اولظتسإ مو ةتبلا

 نه لجرهرثأ ىلع ل+ دفاتبب موي تاذ لخد لسوميل هللا ىلصهننالوسر نامت كاذب نولابي ال سجل !تناك
 مم -و«يلعهتلا بص هللا لوسرهللاةف هيلعاور كاف مرحوهو بابلا نمت وبادلا نب ةءافرهللاقي راضنالا

 ىنالسوهياعهللا لص هللا لوسر لاف كرثأ ىلعتل+ ف تلخ د كنب أر لاقف مرح تن أ و بابلا نم تلخد

 ةنآلاهذه ىلا عت هللا لزناف كني دو كتمسو كي دوم تيضر ىسج ًانافايس> أت نكن الججرلالاةف ىبسجأ
 الهم ج رخل جرلا ناكوأيش ءامسلا نيب ومهنب اولع< مل ةرم_ءااباولهأ اذاراصن الا نم سان ناكى رهزلالاقو

 نابابلا فةس لج أن «ةرخ باب نمر خدالو عجريف هتبب نمج رخام دعب ةجاحلا هلو ديف ةرمعلاب

 ىلصةنل' لوسر ناانغلب مث هتجاح ىمأيف هنرح ىف ءوقب مث هئارو نءرادلا مم يف ءامسلا نيب وهني: لوحي
 لاقف هرثأىلعةماس ىنب نمراصنالا نم لجر لخ د ةرحسح لخ دف ةرمعلابةيدد دا نمز لهأ لسوهيلعهللا

 هلّتدضَق نؤهنم عمسأ

 الفهيخأ قح نم ئشب
 أم نافاس هن

 ايكسفران نمةعطقهلىضقأ

 قحام هنم دحاو لك, لاقو

 اهءاولدنو ل-يقوىبحاصل

 ماكح ىلا اهضعب اوقاتو
 ةوشرلا هجو ىلع ءوسلا

 ف هاقلأىادولدىلدأ لاقي

 متأ و) ءاقستساللرثبلا

 لطابلا ىلعكتأ(ن روماعت

 معلا عمةيصعملا باكر 1

 ه«بحاصو حبق |اه>بقي
 ذاعملاق قحأ خب وتلا

 لابام هللا لوسرابلبج نبا
 لشم اقيقدودبب لالطا

 عيت تح ديزي طبخلا
 سصقش لا زبالمىوتسيو
 نوك, الادب اك دوعي ىت->

 0 1 ل لع

 (ةلهالا نع كنولثكس ) لزنف

 عقر هب ىمسس لاله مج
 كو ردنعمهتاو هأس اناا

 سانللت يةاوم ىه لفق)

 اهب تقوي ملاعم ىأ( جملا

 مهرجاتمو مهعرا نص سانإ]
 مهموصو مو دلاحمو

 مسوناسأ ةدعو مهرطفو

 ّنهلج ةدمو ّنهْضيح مايأو

 جحللملاعمو كال ذرب_غو

 نم سان ناكهةفواهم فردي

 حيل مسا ذر منو( قف ىسحأ مسا قالا +راعلاقف تاخد كتل ف كاذ تلف مسوي فصول
 اراذألا تالا | اهروهظ نمتوببلا اونان ناب ريلاس يلو ىلا عتهللال زن اف كنيد ىلعان !لوقب يا اانأو ىراضنالا

 : 5 ك0

 له أنمناك ناوج ري ول خدي هنمهتب رهظىف ابن بقر ملا لهأ نم ناك ناف باب نماطاط سفالو ( لوا - (نراخ) - )/,١

 سيلربخ ىتعالا لخدنال ءابااذاعفرلاوهوا د> اواهجوالا, ١ ةحتالمذ_هو ةءأ بصنلاو مفرلاز اجلا نب اكنيهجولا لمحت ةةبآلا نالانهربلا
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 برشلاو لكالامي رحت نمف -ةءالاو ماي_صاا ىف ترك ذهىناا ماكحالا كلن ىن عي (هللا دود كلت)

 ىذلا نيثيشاا نيب زجاحلاد او عنملا هللا ف دما لصأو هللا ضئارف هللا دو دح ليقو ةلنادو د> عاجل او

 ىتلارب داق |هللادو دح ىنعم ليقوهريغ نع هلزيمملاهانعئطيلا ف صولا عيشلا دحو ,رخ الابامه د أطالتخا من

 و.:ذلوالاامأ نالاكشاةبآلا ف تلف نافاهو ثفتالواه ون اتالف ىأ (اه وب رقئالف) اهتفلاخم نم عنمواهردف

 ىلاق فيكفرظح هيفاه ضعب وةحابا هيفاهضعب و ماكحالا نم م دقتامىل ةراش ا وهو هللا دو دح ثالن لاق هنأ

 ةياىفلاقو اهوب رقتالفهللادو د> كالت ةبالاهذ_هىف لاق ىلاعت هناوهىنا كا لاك شالا اهوب رقئالف عجلا

 تمدق:ىبلا ماكحالان اهباوذ-لوالا لئشال»امأنيهجو ى.نيااؤدلا نءبا 1|١تلق تانآلاهذهنب

 دجاسم لاف نوفك أعم أو نهورمشاب:الو ىلاعت هلو ةبآلا هذه ىلا هم رقأنأالاةريثكت ناكناو ل.قامف

 ميرحتب جوي كاذوليالاىلا مايصاا اومتأمث مارق لاقو فاكتءالالاح ىف عاجلا مب رحت بجوب كلذو

 اهوب رقتالفهللا دودح كلت لاق رحتلا نناجةبآلاهذهىلابرقالا ناك اماف راهنااىف برسشلاو لك الا

 قاازيحىف فرصنموهف«_ذطئارفب لمعلاو ىلاءتهنناةعاط ىف ناك ن.نا ىناذلا لك ثالا ند باوجلاو

 عقينأ كشوب ىلا لوح ىعري ىعارلك م سو هيلع هللا ىلهلوةنكو هف هيف عقيف لطارإ| ىف اديالما لطابلاو ا
 : . هر : 0 0 3 5 1 2 ا م64 مو وع
 نماد_هوحنو دجاسملاف نوذك اعمم او نهورمثاب:الوهلوةل هيهانموه .راخئانهد دو دح دار !ليقو هيف الو) مراخلا (نونش

 ( هناي هللا نيبب) كالذك هنع5 اهتوهب5سماام كل! نيباكىأ ( كلذك ) برةتالدود> ىهف مب رحتلا (تيي «لاومأ اوك أن
 مرحاماوةتي ىكاىأ(نوقتي مهلعل) ىفاولا ف:ثلا نابل :ذهل دم (سادلل) هتعي رسث ءاكح ًاوهنيدم همىأ ١ 2 لأ

 سيقلا ىرما ىف تاز ( لطايلاب يب مكلاومأاولك انالو) لجوز لوقو باذءاا نءاوجنيف مهياع ولا (لطابلإ) ضب
 لاقف ضرأ ىف !سو هيل ءهنلا ىلصةننالوسر دذع ىرمضم لا نا دبع نبةعيب رهيلةىعدا ىدنكلا سباعن! 0

 ىل سس هللا لوسر لامقذ فلل قل طن اهني كالذ لاقالل هندي كلل أى رضحلل لو هياعهللا ىبصةللا وسر ) ّ 0 اهاوادنو)
 ََ مو دا قىلالوع

 قعملاو ةبالاوذ_ههلنالزتاف ضرعءم4:عوهو هللا نيةليلا ماظل ايلول ىل فاد نااما ٍلسو هياعدللا : ر< وهف 5 ادنالو

 بهاذلا عيشلا لطابلا لص او هلهنلا هحاب أ ىذلا هجولاريغ نم ىأ ل طابلاب ضع: لام ك<_ضعب لك أل 3 ىبناكسف ا
 . 5 0 0 1 39 ل

 بعفلاو بهنلاو ىدعتلا قير طب هلك أين ألوالاهوجو ىل- يا الكا افةيآلا كحامأ يلسنإل روع ا نب

 قي رطب هلك اين ١ تلا كاذوحنو ىهالمل اورج نمتو ىنفملاةرجأو رامعتكوهللا قي رطب هلك ايناىناثلا ماكس ىلا يف
 لاملاذخأ نءربعامتاو كلذوحنوةنامالاو ةعبدولا ف ثاذوةنارخلا عبارلاروزلاةداهشو م1! ىفةوشرلا

 اولدتو) اهلسريغب اهذخ أي ىنم؟سانلالاومأ لك أين الف فراعتاا ىف عقو' ذو مظعالادو قا هنال لك ألإ
 لجرلا فانه سابعنبالاق ماك-+لا ىلا ةموك-لااهيف ىتلالاومالا كلترو.ءأاو انو ىأ ( ماك! ىلااهع

 - 2 ِ ١ 05 .٠

 هعنعمث اوهوهبيلعق لا نأ لهي وهو اك لا ىلا مصاخيو دح. جيفة: هبلعسيلو لاما هيلع نوكيب
 ىلاهوبسنتو لطابلابلاملا اواك أتالو هانعم ليقوب كاذ لعب وهرم اخادنعروزلاةداهش يقي نأوه ليقو

 ىضاقلا ب رمش ناكو امارس لحيالهءاضق نافملاظ كن أل عتتن أوك اهلا ىلا كيخأ لامي لدنال ل يقو ماكحلا
 لحال قاضق ناوةنبباا نم قرضح امي ىغق أن أالا ىنعسيال ىنك لواملاظ كل ظال ىناو كل ىغفال ىلا لوقت

 «-ةجحب نأ ةياورفو ضعب نم غلب أن وكينأ مهضعب لعلف مصخلا ىبتايهناورشبانأفالاقف
 اهرذب وأاهلمحيلفرانلا نمةعطق ىه ا.ناف إس قحهلتيضق نفل ىه قاف ف داص هنا بسحاف ضعب نم

 اظون

 ىنلا ماكحالا (كلن)

 (هللا دودمح) تاك

 الف) ةدوددحلا هناكحأ

 رييغتلاو ةلاحنإب(اهوب رقت

 ( هنايآهنلا نيب كلذك )



 بورغ ققحت دنع لوانمي نأ اسلامزان ل هوم اصلا ارطف أ دقف سمشلاتب رغو انهه نمراوئلارب دأوانهه

 ل صح دقهنالال قاثلاوكاسولا نع سو هياعشتلا لح ين كلذ مزا, منامه دحأ ناهجوهيفأيش سمشلا

 همامتايجيلفنلام وصلا نأ ىف بآل ذوب ةيننحلا تكسي ولك ًا,موألك أءاوسليالالوخد درجمي رطفلا
 باج امايصلا لك لراس وهو بوجوللوهو ىمأ (لبللالا مايصلا او ا ىلاعتهلوق نال اولاقو

 لدي : وضرفلاموصهئمدار 1| ناكف ضرفلا موص ماكحأ ناب فدروامتا اذ هنإب هنعىفاشلا بادصأ

 دنع لهلاقف م وبتاذ لسوهياعفللا ىلىنلا لخ دتلاقةشناع نعىىورام لفنلا نم رطفلاةحابا ىلع |
 تحعء_صأ دقلف هينر لاق سيحانل ىدهاةللالوسرا,ثاقف رخآاموبانانأم 1 ”اصاذا نافل اقالانلق وش

 ليقوتدتفو أ قيقد طقألا ضوء لعج دقو ن.سلاورّملاو طقالا طاخوه سدجلا ملم هج .رخأ لك افام اص

 قنوفك عمت أ و نهورمشا+ :الو) لجوزءهلوق َُو فرءألوالاو قيودلاب طاع وهاوث عز رئااوه

 نعةرابع ع رمشلا وهو مال هلةمزالملاو ئدلا ىلع لابقالاوه فاكتعالا (دجا- لل

 هيلعهللا ىلص هللا لوسر باهصأ نمأر هن نأ ةبآلاهذه لوزن ببسو ىلاعن هللة دامع ىلع دد>سملا ىف ةماقالا

 عج رو لستغا م اهمالخ دارا رخل » أ ىلا ةجاح مهنم لج رض رءاذاف دحسملا ف نوفك:عبا اوناكل سو

 مع اصلا ىلع مرحي ماجا نأ نيب ى اعنا نأ ل-ءاو مهفاكستعا نءاوغرفي ىنح كالذ نعاوبنف دجسملا ىلا
 ةبالاه ذه ىف ىلا عت هنلا نيبف موصلا مك فاكنعالا كح نوكين أل مت<ناك- ةليالا فهل حابب وراهنلاب

 الا. هفاكتعا نم جرح ىتح ليللاوراهنا' ىف فكس تملا ىلء مرح عاجلا نأ

 رااس نءزي5ي دحسملا نال كلذو دح.لاري غفز زوجالوةنس فاكتعالا *(فاكتعالا كح ىف لطف

 دحسلاىفالازوال هنأ ىلع نءلقنفاوةلتخامت ه«يفتادابعلاوتاءاطلاةماقال ىن هنال لضفلاب عاقيلا

 دحسملاىفالا اروجال ءاطعلافو هبةصاش دودعلا مكرلاو نيفك اعلإ و نيفت 5 اطلل ىتد رهطو هلوقلمار مث

 0 0 "قرع الط دك 0 0 ملا

 نمر اوالارمشعلا 0 ناك در تر !نأةشناع نع 0 ةعجلاةالصل 1

 4 اعّشاىل_ههللالوسرنأر م نا نع فزد هاوار هافوت ىت> 0

 نأ ل_ذفالاو موصريغب فاك ةءالازو لرالا *عورذ# ناضمر نمرخاوالارم علا فك- دعب ناكل سو

 لاقر عج ا. نءىورام ىفاشلا ةحوهبالا حصر الو فاك_ةعالاىف طرشش مودلاةفين>وب ؟لاقو هنوف هاوكأا

 ىهاجوخأ كرذنب فوافلاق مارا دجسملا فة نكح :ءأ نأ ةبلهاملا ف ترد قا هلنالوسراب

 ىفاشإ|دنعنامز تاوسلرخملا «ىناثلاعرفاا)ج ليالا ىف موصلا حصري الهن ًامواعمو نيحيحصلا

 هرذن نم جرحا ةلطم فكتمن ارذنولوهرذن حص ةعاس فاكتءارذنوافهرثك الدد>الو ةظحلدإ-ةأو

 نمز لقأ ناف فال_هلا ع نم جورخال كلذ لاقامناوام وب فك-٠2 نأ ب حأو ىىفاشلا لاق ةعاس فاكتعاب

 بورغدعبهنم جرو رجفلاعواطل بق هيف لخدي نأ طرمشب مون ةفيد- ىفأو كلامدنع فاكتعالا
 اهوحنو ةلبقلاكعاجلانودامامأ اودب د_سفيو فاكتعالا لاح ىف مارح عاجلا كلاثلاعرغلا 9ع سمشلا ْ

 لسيقو كل ملوقوهو هب لطم ىتاثلاو ىفاشلاىلوقرهظاوهوءاهاعلارثك أ اددع هبد_فالو هوركف :

 || فاكتءالاهبدسغ.الوزئاؤ ةوهشريغب :سالملامأو ةفينح ىف لوقو هوالف لزخي / ناو هفاكتعا لطب لزن أن ا
 ىهو دحع.سملا ىف فك-:«هوهو ضئاح ىهو ل_سو هيل علا ىبص ىبنلا لجرت تناك اهنإةشناع نع ىورال

 لخدبالناكوةباور فوافك-ةعمناكاذاةجاحلالات بما! لخ ده ال ناكو ةءاور ىفداز ارهس ًاراطوانياهتر تع ىف

 ناسنالا جئاوحةجاملالااطوقورهشلا م رست ليجرتلا نيديح هلا ىفهاج وأن اسن الا ةجاحلالا تلا

 (ليللا ىلا مايصلا اومتامت)
 هذه ندع فكلا ىأ
 زاوج ىلع 0

 ا زاوج ىلعد

 ىةرافكدلاب وجو ىلعو

 ندعو ترصلاو لك آلا

 موصلا قاثتال ةبانحلانا

 متنأو نهورشابت الو)

 نا نيب اهيف نوفك-دعم

 ناضمرىلايل فلي عاملا
 ةللاو فكشعملاريغا نكس

 ليادهيؤو لاحلاعذومىف

 نوكال فاك :ءالانا ىلع

 ستح الهنا اودح.ملا ىفالا

 كمعسم نود دووسم هب



 مكلةنبا مقا ءاوبلطاو (مك-انا

 مركات)و اهدمو

 هل هلبأ عضوام ءاغّمال

 وألسانتلا نم حاكنلا

 هبت ؟ىذلا لحلا | داو

 ملام نود هال-و كاهل

 مرا لحنا نم كل بتكي

 نيش ىتحاوب رشاو اواكو)
 لوأوه(ضيبالا طيملا ل

 ضرتعم ار>ءفلا نمو هام

 دودمملا طيخناك قفالاىف

 وهو (دوسالا طيخلا ن)

 اهبشليالاداوس نم دتمعأم
 دوسأو ضيبأ نيطي
 (رجفلا نم) امهدادتمال
 ضرالا طيخْلا نا ناب

 زيه نمال ديفا نم
 طيخلا ناب نعدب قع او

 أهدحإ ناب نال دوسالا

 ضرعبتلل نمور "الل نايب
 هلوأو رحفلا ضعب هنال

 هجرخأر حفلا نم هلوقو
 هريصو ة راه سالا بإب نم

 كلوق نأ اغيلب اهيبشت
 تدزاذافزاادسأ تنأر

 اهيبشت عجر نالف ن.
 لاف متاح نب ىدعنعءو

 ضيبأ نيلاقع ىلاتدمح

 ىتداسو تحت امهنل ع -دوساو

 ىلنيبت, لفامهباا ترظاف
 دوسالا نع شالا

 مالسلا هيلع ىنلا تريخاف

 ضيرعل كنالاقف كلذ
 ىلقلا ماس ىأ افقلا

 ىلعدب لدهن هنال

 هتنطفةلقو لجرلاةهالب

 ةوهشلا ءاضقلاورمئابنالىأةرسشابلا داولا نم حوللا ف تبثاو 013(

 ةحاباب كل هللا بت >5 ىلا: صخرلااوغتب او ليقودلولا ىنعي ظ .وذحملاحوللا ىفكك- !ىغفامىأ )م لبا

 ايدل كل نيني ىنحا وب رشاواواكو) ردقلاةليلاو اطال يقو ظوفحلا والا ىف عاجلاو برسكاو لك الا

 هنأ كلذو ةمرسص نب سبق لاقي و ىراصنالا ةمرسص نب سدق نب ةءرمص ىف تلزن (دوسالا طويلا نءضربالا

 همعطت نة أرملا تداراف ماعطلا ىدق هلهاللاقو رمتب له أ ىلا عجر ىسمأ اماف مئاسوهودل ضرأ اىف لمعي لظ

 هللاىصعي نأهر ؟-ةهتظقي اف بعتا بعتلا نمايعأ دق ناكو مان دقوهاذاف غرفاماف كلذهل لمعت تذخافا: دمع

 هللا ىله ىنلا ىنأ قافأاماف يدع ده ديول طخ مفادوهجيامتاص حبه أو لك أي نا ىبأوهلوسرو

 ملسو«يلعهنلا بص هننالوسر كلذل متغافهلاحةلرك ففاحياط تيس« كلام سوقابأا,لاقءآراملف لسو هيلع
 لسو «ياع هلا ىلص دم باصص أن اكلاقءاربلا نع( خال ادوالوزه.ىأاصياطهلوقوبآلا هذه هللا لزئاف
 ةمرص نب سبق ناو ىبسمبىتح هموبالوهتليل لك أب مار طفي نا لبق مانفراطفالا اما ءلجرلا ناك اذا
 كلل بلطاف ىناطن | نكحاوال تلاق ماعط كد :ءألاةف هنأ يما ىتأراطفالاريضح امافامئاص ناك ى راصنالا
 كلذرك ذف هيلع ى؛فراهنلا فدتنااماف كال ةميخ تااق هن أر اماف هنأ سما هنءاؤ-ه:.ءهتيلغف لمع!هموب ناكو
 اديدشاحرفاهباو-رفف مكان ىلا ثفرلا مايصلاةليل كل لح ةبآلاه فه تلزخف سو هيلعهتلا ىف ص ىننل

 اولكوةب "الا ىنعمو رجفلا نمدوسالا ط_ملا نمضربالا طيملا كل نيبتي ىتحاوب رشاواولكو ت 7
 ايمسول.للاداو-نمراهنا ضايبدوسالا طيخلا نم ضييالاطهلا كل نيبقي ىتح موصل ىلا يا فاوب رمشاو

 رعاشلالاق طرحلاك ادّتممقفالا فو دبب امهنمدح او لكن ال نيطيخ

 ارانأاطيخحبصلانمحالو « ةفد سان تءاضأاماف
 نيبنيىتحاوب رشاواولكو تلزنال لاق دعس ن,لهس نع(ق) ءاض ا رجفلا ف دس أو مالظلا طالتخا فدسلا

 هلجر ىف مهدحأأطب ر موصلااودارأ اذا لاجر ناكفرجفلا نملزن.ملودوسالا طيخلا نم ضيبالا طيحلا كا

 (رجفلا نم) هدعب لجوزعهللالزنافامهتي ؤرهل نيبتت ىتح لك ايلازيالودوسالا طيخخاو ضيبالا طرخلا

 طيخلا نمضيبالا طيخلا كل نيبقي ىتح تزن امل متاح نب ىدع نع (قإ) راهنلاو ليللا ىنعبامناهنااوماعف
 ىلنيبتي الف لللا فرظن أت لجو ىتداسو تحت امهتامإ- ضر. ,لاقءودوس ل اةعىلا تدمع دوسالا

 (ق) راهنلا ضايب ولدللاداوس كلدا:!لاقف كلذ هلت رك ذف لسو هيلع هللا ىلص للا لوسر ىلءتودغف
 مأنبان ذؤيب ىتحاوب رشاواواكسف ليلب نذؤ,الالب ن الاف سو يلع هللا ىل_صهللالوسرن ًارع نبا نع

 مرحيىذلار جفلا نأ عا وتصبص أت حبصأ هللاقي ىتح ىدانب ال ىمع الجر موتكم مأ نبا ناكو لاق موتك«
 بذاكلارجفلاالاعي رس قفالا فرشننلاريطتسملا قداصل ارجفلاوه عاجلا و بارمشلاو ماعطلا مئاصلا ىلعهب

 تافليطتسب سيل قداصلا حبصلاو ليطتسم طيخخلاو طيخلاب قداصلا مم هلا هبش فيكت لق ناف ليطتسملا

 نيب قرفلاو طيخلاب هبشاذهلفرشتني ماريغصاةيقر نوك, حمبصلا لو وهو ضايبلا نمو دبي ىذلاردقلا نا
 مثبهذي و لجمضب م اليطتسم عفنريف قفالا فو دب بذاكلارجفلان ابذاكاارجفلاو قداصلارجفلا

 هللا ىلصهننالوسر لاق لاق بدنج نب ةرمس نع( م) اريطت سم قفالا فارم هتنمهدعب قداصل ار جفلاو دب

 داج هاكحو ا ذكر يطتسي ىتحا ذكك ليطت لا قفالا ضايب الو لالب ناذ أ روحس نءم<نرغيال !وهيلع
 نكلو ليطتسملا رجفلاالو لالبناذأ ؟روحس نم معنمال ىذمرتلا ةياور فواضرتعم ىنعي لاق هيديب
 بارشلاو ماعطلا اصلا ىلع موح قداصلا وهو ىناثلا رحبفلا عوملا.ط ىتةحتاذاف ىقفالا فربطت_ىلارجفلا

 لخداذاف ليللا ىلا موصلا ىهتنم ىنعي ليللا ىلا مايملااومنأ مثىلاعت هلوقوهو سمشلا بورغىلا عامجلاو

 تتجسس سس ع سعال حس لضم سس ص م جوج ويس مع وس جس سس حس صج تطمح ع هو هع دع ع سطس دم اع
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 ملسو هيلع للا لصهتلالوسر لاق لاق ةري رع ىلأ نعةباجارثك أنبا هانعمرتك أهنناهلوق ىذمرتلا هجرخأ

 لاقو ىذمرتلا هجرس 0 ا عد حةس الهلل نااوماعاو دباجالا ونقوم ةكاوعلاو ءدا

 ءاعدلا نمهللا ىلع مرك أ ىثسيا لاق إو هيلع هللا ىل_صهنلالوسرناةرب ٍه فاو ءام 1

 لوسر نار. نبا نعهلوةدابعلا خيمءاعدلا لاق إ_سوه.اعدنلا ىلص ىنتلان |سأ ًانعهلو ىذمرتلا هجزتأ

 نانمهيلا بح ايش هللا لئسامو ةجسرلا ناوي أهل تدق ءاعدلا نم باب هلوعتف نملاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 در دلع نال هالو نانا مالو مامولزنامم عفني ,ءاعدلان اوةفاعلا لكس

 لأسيل نملاق لسوهيلعةللا ىل_صهتنالوسرناةرب هىبأن ءهلوربلاالارم ءلاىف دب ز,الوءاعدلاالاءاضقلا

 وقبل جلال باجل ئوديلعنل ما لوسر نر ؛ رهىلأ نع (ق) هياعىضغي هللا

 لوسرايل 3 لتت سلام م -رةعيطقو أمئاب عم, لامديعلل باجسإلاز .اللاق |كوىل بس لو توءددو

 رس هلوق ءاعدلا عدو كالذ دن عرس م..يف ىف بس لف توعد دقو توعد دقلوقبلاق لاهتالاام هللا

 ىلصةللالوسرن'ةربررهىبأ نعء(ق) فعضو لك اذافرطاارسس> نمهاصأ و لاؤسلا نع فكنت ىأ

 نافةلثسملام .زعمأ نيكل اوتةش نا ىنج رامهللا تش ناىل رفغا مهللا لقيالف ع« د> ًاعداذالاق ملسو هيا عهللا

 ىُأَةلْث ملا مزع.لهلوقهلهركم الءاشيام لعفي هناف هتلثسم مزهياتئش نا ىنقزراىراخيل اداز هله ركمالهنلا

 لسوهياعهنلا ىلص بلا عمسلاق ديب ءنبةلاضق نعةلمسملا ف دجوم .زعا لباد درتمكي ر كئاعدف نكمل
 لاقفءاعت ادع لع رس هيلع لح قلاع راما اح لفهبالص وعدي الحر

 اه عيل رسو ل ميمون دس الة رت د

 نأكل ءامل اور لاا اطفاذإ موصاب ىعالا» ادافزاكنا لا هلوزت

 باطلا نب رمج نا مثةطءاقتلا ةل للا ىلا هلكك ل ذ هيلع مروح دقر وأى صاذافايابق دقر,وأةريخالاءاشعلا ىلصي

 لوسرإب لاف لسو هيلع لص ىنلا ىفأمثهسفن مولب وى للا الا لما 9 هلهأ عقاو

 ةسطةعارت دخ و فءاشعلات .اصام دع ىلهأ ىلا تءجر ىتاةّئيطخلاهذ- ه نم ك.لاوهنناىلارذ_ةءآهللا

 اوفرتعافلاجر ماقفرمعاياري دج كلذب تنك ام مسو هيل هلا ىلص ىنلالاقف ىلهأت عمافىسفن لت اوسف

 ثفرلا <اسن ىلا ثفرلا مايصلا ىلايلةل الابد ا ارأةليل كل حبب أى أكل ل أ هباحصأ ورع ىف تلزعف كلذ لثع

 ىقاقن يانا نإ الاب حا راك يع احا عاجلارك ذ نم هظفا حبق سب مالك

 ملنكسىأ (ملساّنه) عاجلاوهامنا كلذريغو ةسمالملاوةرشابملا مدرك ذاف ىنكميرك
 دحاو لك ىمسورخ الاى لا نيجوزلا دحأ نوكسكغ ود ىلا ئث نكسيالىليق نط نكس ىأ ( نط ساي ت:ًو)

 منكم تأهنلا ملع) نيد ىئلثز رحأ دقف جوز: نم ثيدحلا ىف ءاجاكل حالا هع هبح اصاارتسامهنم دحاو لك

 موصلاى ايل ىف نورشابب اوناك مهنا مهتنايخو ه يلع مكنمتتااهف د. ريسابعنبالاق (مكسفن أ نوناتخت

 هيف ىدؤيالف ئثىلعلجرلا نمؤي نأ ةنايفخا لصأو ةنايما نموهو ءاشعلا دعب ةعماجنإاهنو ملفي قعملاو

 ماعز :واحتو ميلعب انف ميتفىأ ( (ميعباف) هئدىلع ن نوم هنال اخ مادا ةنامالا

 هلكناضمرءاسنلانوب رقيالاوناكناضءر موص لزنامللاقءاربلا نع ء(خ) 8 ونذاحم ىأ (مكنعافعو)

 هب الا مت ءافعو مكيلعباتف سفن :أنوناتخت ماك مكن |هلبا لعبا لزناف مهسفا انونو+لاجرناكف

 ٌنهوع.اج ىأ (ّنهو رشابنآلاف) رسسيو مط صخرو سانلا هبهلنا عفن امم كلذ ناك-ف سايعنءالاق

 ا ل ا نا ل ا ا ىف د اال ل 0 رسام ال وي ع اولا لا تورم ول كا ا هع سووا ا ا 016 وص محل اك ا رول حلا

 بتك اماوغتباو)هبحادب دحاو لك ةرمشب قمالتل ةرسشابمةعماجملات .مسوم ودل ىلايا ىف كك !لالحوهف

 (ثفرلا مايصلاةليل < لحأ)
 (مكتان ىلإ) عاجلا ىأ

 ىنعم هنم_طتل ىلاىدع

 هع امتاو ءاضفالا

 ىنءم ىلع لادلا تفرلا ظفلب

 ىلاءاضقالا لقيرلو حبقلا
 ا.لاحايقت-سا مئاسن

 مك ةحابالا لبق مهنم ديحو

 ا مهسفنال 00

 ناقنتعية ارملاولجرلا ناك

 امهنمداحاو لك لمتد و

 هبشهقانعىف هدحاص ىلع

 هلوقب هيلع لمشملا سابللا
 كلل سابل نع ىلات
 ليقو (نط سال منأو
 مارحلا نع رثس أ سايل
 فانئتسا كل سايل ّنهو
 لال_-الا ببسل نايبلاك
 محشي تناك اذا هناوهو

 ةطلاخلاءذهلثم نه و

 نونعمربص لق ةتسبالملاو
 نويانتجامكيلع بعصو
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 منك منأ هللا لع

 انو مت( سفنأ 0
 اهظح اهنودقشو عانجلاب

 نمنايتخالاو ريما نم

 نم تاك الاك ةنايخلا

 ةدشوةداي زديف بكلا

 ما( د
 روظحلا نم متبكترا امم

 بقوا (عدافعر)
 (نهو رسثابن الاف)ةصخ رلا

 موصلا ىلايل ىف نهوءماج
 تيمسو ة->!ا مأوهو
 قاصتلال ةر.ثابمة ماجا

 بتك اماوغتباو) امهترشب



 عادلاةوعد بيجأ) اناكم

 ىناعد ىعادلا (ناعداذا

 بوقعيو لهس نيلاحخلا ىف
 مفانوورم وبأ امهةفاوو

 مهريغ صولا ىف نولاقربغ

 ةباجامثنيلا لا ىفءإب ريغ
 هللا نم قدم دعو هاعدلا

 ةباجاناري_غهيف فلخال

 ةجاحل اءاضق فلا ةوعدلا

 لوةينأ ةوعدلاةباجاف

 كيبل هللا لوقيف برايدبعلا
 دوعو٠يمأاذهو ىديع

 ءاضقو نءؤم لكل دوجوم

 دقاذودارملاءاطعاةجاحلا

 نو دقو ازجان نوكمي
 ىنوكيدقو ةدم دعب

 ةريخلا ن وكت دقو ةرخآلا

 (ىلاو ميج يلف ) هريغىفدل
 ناعالل مه وعد اذا

 م-وييجأ ىفأك ةعاطلاو
 مهئاوط 3َنو225 اذآ

 ماللاو ىف اونمؤياو)

 مخ صدا اوف
 ىلع اونوكيل (نودشرب

 وهودشرلاةباصا نمءاجر

 اذالجرلا ناكىنلا دض

 لكاملا 1 نبك ىف
 نأىلا عابجلاو برمثلاو
 دقرب وأ ةرخآالاءاشعلا ىلصي

 رطفي لو دقروأ اهالصاذاف
 بارمشلاو ماعطلا هيلع موح

 رم نام ةلباقلا ىلا ءاسنلاو
 دعب هإ» أ مقاو هنعهللا ىذر

 اماف ةرخآلا ءاشعلاة: الص

 مولي و ىكبي ذخأ لستغا
 مالسلا هيلع ىنلا ىناف هسفن

 هيلعلاقف لعفامب هريخأو

 لزنف كلذياريدج تنك ام مالسلا
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 || هلاعف أر علاؤسلاام اوانءاعدانب ر عمسي لهلاسلئاسلان وكن اوهف ىلاءتهتاف_ه نعلاؤسلاام ا وتاذلا

 هذه لمّدحيف ىنع ىدايعكلأساذاوىلاءتهلوةفهانوعداذاانب رس ي<لهل آس لئاسلان وكن وهف ىلاءت

 مل-و هيلع هللا ىله هللا لوسرازغامللاق ىرعشالا ىمومىفأنع(ق) هلأس نم ةجاح حا او اعد نملهتباجا
 هلال وسر لاقف هنداالاهلاالربك أ ننارب كاب مهتاوهأ اوعفر ف داو ىلع سانلا ف رسم ميخ ىلا هجوتلافو ا ربيخ

 اريصباعيمسنوء دن كن اابياغالو مصا نو ءدتال كاف سفن ىلءاوعب راسانلااهبأ لسوء اع هللا ىل
 عمسب رقهنافرهجلا نعاوكسمأءانعمل .قواواوقف راىأ مك_بفنأ ىلءاوعب راهلوق كعموشو ابي رق

 ءاعدلا ل يقر ىناعداذا ىعادلا ىديعءاعد عمسأ ىأ(ناعداذاعادلاةو ءدبيجأ)ىلاءتهلوقو يف م ءاعد

 هلال كالوقو ءاعدهيفهلل'ايكلوقذتنأالاهلاالل ا يدبعلا لوقك ىللاعت هللا ىلعءانالاو دي-و تلا نعةرابع

 هيفو ظفالاسناحتل ةباجاهلوبق ىم سورا متءالا اذه. ءاعدا ذه ىمسف ىلا ءتهنلا ىلع ءانو د,حوت هيف تنأالا

 دبعلانافرهاظ كلذو هاجر نمءاجر ب .<عالوهاعداذاهءاعد عم ب أرب دمراب رهلنا لءيدبعاا نأ ىلا ةراشا

 عرضتلاوءاعدلا ىف غلابي ىعادلا ىرئانا تاق ناف هتوعد هللا باجأ عرمضتو صال خاباب رهل نإ معي وهراعداذا

 ةبوجأ هيفءاماعلارك ذ تلف كا بجتسأ وعدا ىلاعتهلوقو عادلا ةوعد بيجأهلوقهجواف هل باجالف
 هيلا نوءدنامهثكمةنوعدتهابا لب هلوق ىهوة ديه .ىرخ أ ةبآت درو دقو ةقلطم بالا ذهنأ اهدحأ

 ىكلذو باو اوه ةباءالا ىن_هموةءاطلاوهانه ءاعبلا ىن_ءمنأ ا همناثو ديقملا ىلع لمح قاطااوءاشنا
 ءاضقلا قفاواذا ىعادلاةوعدب .ج ا هانعم نوكيفاماعامهظفل ناك ناو صاخ نييآلا ىنعم نأ اهئلاثو ةرخآلا
 ىنعموهو عمسأ ى أ ماعاهانعمنأاهعب اروالاحو أ. لأسي لاذ |هبيجأوأهلاريخ ةباجالا تناك ناهب.جأوأ
 بيحيدقو ةوءدلادوجودنعةلداح ةباجالافروك ذء سلف ة.ئمالاءاطعاامأو ةبآلا فةروك ذملاةباجالا
 اهبىتأو اهلمكتسا نف ةباجالا بابسأ ىهو طئارسشواباد[ءاع دال ن اه سماخو هلو هيطعبالو هدع ديسلا

 هلوقو و لعأتلاو باوجلا حت بالف ءاعدلا ىفءادتعالا لهأ ن مناك اهأطخ أن مو ةباجالا لهأ نءناك
 ةباجالاو مه او وع داذا مهتبج أ ىأك ةءاطلاو ناالا ىلا ,ميتوعداذا ىنعي (ىلاوبيجتسيلف) ىلاعت

 ىكاىأ (نودشري مهلعل ىناونمؤياو) ءاطعلاوةباثالا هللا نموةءاطلا درعلا نم ةباجالاف ةءاطلا ةغللا ىف

 مهاين دو مهيد ادمىلا اودتبم

 لك انب رلزغي لاق سو هيلعللا ىلصهنلالوسر نأةري رهىفأ نع (ق) د«هبادآوءاعدلا لف ىف لصفإل
 ن.هيطعاف ىنلأسي ن٠ هل بيجت ساف فو ءدب نملوقيف ريخالا ل يالا ثل هت نيحاين دلاءامس ىلاةإ هل
 وهو امهد_ح ءاماعلل ناروو ثم نايهذمهيفو تافصلا ثيداحأ نم ثيدحلا اذ_ههلرفغاف ىنرفغتس

 هللا ىلا ماع لكن وهب ىءايام ىلع ق>هناب وهب نامالا بحب هنأ نيماك-ملاضءب وفاسلاروهج بهذم
 نعىلاعت هللاهي زن انداقتعا عمال. وأت ىف ماك الودا صريغ انق-ىف فراعتملاهرهاظناوهلوسرو ىلاغت

 اهمأف للا نمةعاجو نيماك لارثك أب ه ذم ىنانلا بهذملاو تاكرح اولاقتتالا نعو نيقولخلا تافص
 ىلعهنا ليقوهتكن المو هيعأو هجر لزغتهانعم نأ ه رهو كلام نع ىلةن اذ ه ىلعف قيليام ىلع لوؤت
 نع هيف بيغرتلاو ءاعدلا ىلع ثحلا ثي د1 ١ىفو فامللاو ةباجالاب نيعادلا ىلءلابقالا هانعمو ةراعتسالا

 اهدرب نأ هيدي هيلا عفراذاه دبع نم ىحتسي مب ركىبح كب رنا لسو هيلعهتا ىلصهئلالوسر لاق لاق ناماس
 هيف سيارفص تي لاقي كان ارفهلابي رغ نسح ثيدحلاقوىذمرتلاودوادوب أ هجرخأ نيتئاخارفص

 هاناالا5 وعدي هللا اوعدب اسم ض رالا ىلءاملاق لس و هيلعةللا ىلص هللا لوسر نات ماصلا نب ةدامع نععاتم

 رثك أةنلاناقرثكن اذا موقلا نم لج رلاقف محر ةعرطقو ماب عدم لاماهلثمرسشلا نمهنع ف رصوأأ اهاياننا

 هجوحا
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 اذن

 ىفاشا!لاقواور كن ألاوشلالهاو ا راذا نيماملا ىلع ق2 سايعن الاقدرعلاةلئلربكت ةنامهدحأ

 ديعف ربك الةقيئحوب أ لاقو د_ممو ف سوي وبأو دجأو كلام لاقهب:و نيديعلا قريبكلاراهظا بجاوا
 ىلعهلا اورك_ةوةدعلا اوامك_:او ىلاعتهلوقه هؤاو نءوىعفاثا |: ىصذالا دع ىف ربك و رطفلا

 لوقااةدارعلا «نهرتاى لاك دهام ىلعهللا اوريك ءاوناضمرمو هةدعاولماكتاو هان عماولاق م ادهام

 دداع مهلا ذهم مايقال < فوو كك. عهب ع را ك2 هللا اومظعتاو ىأهللا اوريك-و هلوق ىنعم ىف ىلاذلا

 همعن ىلع هللا (نور 0 ذعهب يدر كار اطقم ا ل (8 ادهامىلع)

 لخداذالاق م هللا لص ىذلا نع ةرب رهىفأ نع فو «مايص لضفو ناضم ررهش لف قلمفإل

 لالغالا,ت دش ىأ لغلا دفملارانلا باوب أت لغو ةن+١باوب أت حتفو نيطايشلا تدفص ناضمرر هش

 ةليل ماق نمو هبنذ نممدقتأب هلرفغااستحاواناعأ ناطمر ماص نملافز شسو لغمنا لس لا حا

 انانعال_.ةوهناوثو ىلاءن هللاهج ولالط ىااباستا وانامعاهل وؤهبفنذ نممدقتام هلرفغاباستحاو اناعاردقلا

 قى ةيغرلاو هب بد دصتلاىل عمودي نأوهو* زءوةين هانعم ليقوهللا دنع هنأ او'ابناتحاو هه لع ضرفدهناب

 فءاضيدل مدكن با لمع لكلاق لسوهيل عنا ىلسى :! نأ اهرب رهىلأ: نعء(ف) ةهراكريغ«سفن اهمةدط هناوث

 هماعطو هنوه-ث 2 هب ىؤجأان 1 ىلهناف موصل اال ىلاعتهنلا لاق فعض# معي لا ال عام

 40 رنم بيطأهنلا دنع مئاصلا مف فول وهب رءاقل د:عةحرفوهرطف دنعة-رف ناةحرف مئاصال ىلجأ نم

 دحأا«متشناف بخديالو ذئموب ثفربالف 5دحأ موصموب ناك اذافةنج مايصلاوةياورىفداز كما

 ملط,ال هناف موصلاالاهياع احلا عالطالاظ- هيف اهلنا ءانعمهلم دآن با لمع لك هلوق م اص ىفا لقيلف هلتاقوأ

 مودلانالاهياعىزحب وهوهلةماصا|لامعالا عيج تناكن او ىل ىلاعت هلوقب موصلا صخا او دنا هيلع

 هملالا ياو عال لو لولا | هوهامتاو ةظفاا هبتكت ىتحلعفالو لوقب مدآ نبا نهرهظيال

 ةحرف ناتحرف مامالوهلوقر هل بانك الو باسح ىلعال بحأام ىلع ءا ازج ىلوث اء ىلاءتهننال اوقلىلاعت
 مودلا ماعا نمل قذوامب ةحرفليقو هنماهتجاح سفنلا ذخأتل عوجلان « هن غلب املماعطلابى أه رطف 1 1-

 ءاخلا مكب فولخلو هلوقو هباون لد زج نمىرإلهب رءاهلد :ءة-رفوهلوقودو باوثايهءلءدوعوملا

 كم م ا ر.ع 1في اراد هلا

 3 0 ل 11 نءناجنالاه د الكاب كفربالفهلوق ىصاعملا مقاويالفد ةويشلا
 هيلع هللا لص هللا ل وسر لاقلاق دعس نب لهس نعل حايصلاوةبلجلاورجسذلا ب خصلاو عابجارك ذي

 لخدبال نوموةيف نومئاصلا نيألاقيةمايقلا موي نومئاصلاهنم لدي ناي رلا بابهللا ةيإإب ةنجلا فن السو
 نانا 05 اا ال هدأ

 هر اهلل دعمنا واكل لا مفأ لمعلا ىأةاورفو الهنا ومات امله

 فركد مح ايةث . ملا دوهيبلاق سابعنب لاق (ْب رق ىفاف نعى دابع كلاس اذاو) لجو زعهلوق ُ ىٌاسنلا

 هد_هتازنف كلذّلممءامملك ظاغ نو ماع ؛ ةئامسج ءأ مدل نيب وانندب نأ معزتتنأو انءاعدان رع

 :ليقو هيداننف ديعب مأهيجاننفانب ربيرقأ اولاقف لسع. .اعهّللا ىلص ىنلا ةباححهلا ضعب لأس ليقو ةنآلا

 نآاماوااللاؤسلاا ذهوةبآلاهذه تازخفانب ر نبأ اولاق مهما لوح تازتفاش رو عدن ةعاس ىأ ىف هولاس مهن

 بدح دع لاوبرقلا نع لاوس وهف هللا تاذ نع لاؤسلاام اهلاعفأ نعوأ هتافص نعوأهللاتاذ ننوكي

 مكاعلو مك اذهان ىلع

 كلذ عرش (نوركشن

 سمأ نمرك_ذام ةلج ىندعي
 يماورهشلا موب دهاشلا

 امةدعةاءارع هل صخرملا

 صيخزنلا نمو هيف رطفأ
 هلوقف رطفلا ابا ىف

 ةاعارع ىمالاةلع اوكف

 للعام ةاءاو ريكتلوةدعلا

 جورخل اوءاضقلا ةيفيك نم
 م-اءلورطفلا ةدهع نم
 صيخرتلا ةلعنورك-ثن

 فدلا نم عو ادذ-هو

 ىد_عو كلسملا فيطالا

 ىنع ههنمذتل ىلعب رييكستلا

 هللااوريكس لق هناكدجلا

 ىلع نيدماحهومظعءتل ىأ

 اولمكعتلو هيلا م ادهام

 لاقاملو ركوب أدي دشتلاب
 هلا ىلص هلا لو سرا ىف ارعا
 اربي رفأ لسوهيباع

 هيدانئفديعب مأ هيجاننف

 ىدابعكلأساذاو) لزن
 اماع (بيرق قاف ىنع

 برقلا نعهيلاعتل ةباجاو



 (رسبلا مبهلا ري)
 رفسلاب رطفلا حابأ ثيح
 ميدي ربالو) ضر او
 رطفلا ضرف نمر( رسسملا
 ىتحرفاملاو ضي رملاىلع

 ةداعالاامهيلع بحتام اصول

 اذه مج .وم نعلدءدقف

 امةدع )م -ءلااوامكسو)

 لازاذا ءاضقلاب مترطفأ

 لعفلاورفسلاو ضرما
 هيل لوأدم فوذحللعملا

 اوماعتل هريدقت ىبسامب
 ةدىعلا اويكالو

 هللا اوريكاو)

 ذه

 خسانلارك ذ دعب داعأف ميما خمفنلا لمشي نأ مدحال اذه ىلءرصتفاولف همصيافرهشلا مكن ءدهش نف
 هيلع ناك ام ىلع قاب كلانا لعل رفاسملاوضب رمل ةدخرلا
 لاوقأةثالث ىلع رطفلل يبا ضرملاىفاوفلتخا والاب لئاسهيفو «ةبآلا كح ىف لسفإلا

 قلطملا ظفللالب زخن رطف, نأأهلف ضرملا مسا هيلع قلطياموهو ناك ض سم ىأر هاظلا له لوفوهو !ه دحأ
 ةستخع :صخرلاذهنا مهالالوفوهو ىناثلا لوقلا نب ريس ناو نسحلا بهذه بلاوهلاوحأ لفأ ىلع

 لوقوهو كانلا لوقلاهلاوحأ لك ىلع قلطملا ظفللالب زن ةميظعةةثء ىف مفول ماصولىذلا ضي رلإب
 موم لاك ةلمتحربغةلعةداب زوأ سفنلا فررض ىلا ىدؤي ىذلاوهرطفلل حيبملا ضرملان'ءاهقفلا رثك أ
 ضرملاب دارملاف هنيدع مج ودتشي نأ ماصو فاي نيعلا عجر بحاصو هاج تدت_ثاماصول هنافاخاذا

 رغسلا فرطفاا و ةيناثلا ةلثسلا ل حيدحصلاكو هفالا ورطفا مولا« دهجأ اذا ىفاشلا لاق هب وقت ىف رتؤيام

 ىموصلازوجيالر هاظلا ل هأض عب وةري رهوب أو سابع نب !لاقرءاملعلاةءاعلافهب وزئاج موصلاو حابم
 ةماعهل>ورفسلا ىف مايصلاربلا نم سدل |_سوهيلعهنلا لم هلوقب اوجتتحاو ءاضقلا«يلعف ماص نمو رفسلا

 هللا لوسر ناك لاقرباج نءىورام كلذ ىلع لدب ورطفلا هلىلوالافر غلا ىف مو هلا هدهج نم ىلع ءاماعلا
 ىمايصلاريلا نءسيللاق مئاصاولاف ا ذهام لامتف هيلع للظ دفالج رواماحز ىأر ف رغس ىف سو هيلعهننا ىلص

 انرفا لاق سنن ءىورامرفسلا فرطفلاو موصلاز اوج ىلءروهجلا حو ل ءوىراخببلا هجرخ ار فسلا
 ىفءاجرخأ مئاصلا ىلعرطفملاالورطفملا ىلع مئاصلا بعي ملف ناطمرىف لسوهيلعهتلا ىل هللا لور عم

 رفسى أ ىرهاظاادوادلاقف رطفلل حيرملارفسلاردق ىفءاملعلا فاتخا 6 ةالاثلا ةلثسلاإل نيح.بدسلا

 هلقأ كلامو دحأو ىبفاثلالاقودحاو مون ريسمرطفلل حيبملارفسلا ىعازوالا لاقواخسرةناكولو ناك

 لوتسا اذا ةعبارل ةل ملا 9 مايأ ةثالث ةريسمولق أ هباصص أو ةفينحوب أ لاقو نام وب اخسر فرسشعةّدس ةريسم

 ناورفسلا ضعب ىف موسي نأ هلز وحي ورف_ىلا ةلاحرطغ. نأ هلزاج هئاننأ ىف رغ سلا أ شنأمثميقم .وهو رهشلا

 ماعةكمىلا جرس لسو هيلعهللا ىلص هننا لو سرنا سابع نبا نع ىورام هيلع ل دب تحانا هضعب قرلطتي

 نم ثدحالاف ثدحالابنوذخاياوناكو هعم سا كارطف او رطفأمث ديدكلا غلب ىتح ماصف ناضمر ىف حفلا

 اليم نيعب رأو ةينا- ىلعوهو عضوم مسا دب د كلا نيحميحصلا ىف هاجر أ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىمأ
 هب ورفسلا فر طفلا نم لضف أ موصلا نا ىلا ىىفاشا!بهذق لضفالا افلا هج هسم احلا ةإ ملا إلي ةكم

 .لضفًاوءاوسامهءاماعلا نمةفئاطت ا اقورفسلا ف موصلا نمل ضار طفلا د لاقو ةفينحو ب أو كلام لاق
 لكرطفلاحيدي (ةسداسلاةل لال رسسعلا كبدي ريالورسلا كي هتنادب رب ىلاعتهلوقلام_هرمسبأ نيرمالا

 مايأنمةدعفىلاعتهلوقو عرشلا ص خرب صخرت,ناهرغسب ىصاءللزوجيالو ةيصعمرغس سدل ح امر فس
 ىوأ عباتنلا ناكناو افرفتم موصلاءاطق زوجي هنأ اذ_هرهاظفرخأ مايأ نم ةد ءهيلعفرطفأف هانعمرتأ

 اضيأهيلعلديةوءاضقلاف ىجارتلازاوج ىلع ل ديف ءاضقلا نمزانيرعتريغ ءاضقلا ب وجو اًضيأهِيؤو
 نم كاذ نابع شىفالا ىضف أن أعيطتسأاف ناضمر نم موصلا ىلع نوكيناكتلاق+_ ثاع نع ىورام

 ةدابعلاهذهى لهستلاىأ ( رسيلاكبهننادي رب) نيحيحسصلا ىفهاجرخأ سو ه.اعهنلا ىلص ىنلاب لغشلا

 ليق نيدلا ىمأىف ج رحلا متع ىنن دقوىأ (رسسعا مكب دي ريالو) ضي رملاورفاسمللر طفلا ةحابا ىهو
 ددعىأ (ةدعلا اوامكتلو) ىلا متهنيا ىلا بح كلذ ناك الاامهرسأر اخاف نب ىمأ نيب لجر رخام

 نع )فر رهشلا مايأد دعدارأل يقواهددءباوضةنت: ضرحلاو ضر اورفسلار ذعب هيف مترطفأىتلا مايالا

 الولالطا اورتىت-اومودتالؤةليل نورسشعو عستره ثل'لاق ل سوء.اعةنلا ىل_ههنلالوسر نأر م نبا

 نالوقهيف (هللااوربكتلو) نيئالثةدعلا اولك انةياور ىفرهلا اورد قاف كيل ءمغ ناف» ورتىتحاور طفت

 دما



 )0 1( راثوه ىأ فو ذحع أ دة رمرب هش وأ مايصلا نمل دم وهومايملا 12 ل ناطمررهش) ظ

 هرهظأ اذار. لاقيهتر هشلا ر هش هشلا يسن اضمر رهش كمايص تقو ىنعب (ناطمررهث) لجو زعل "0

 ءاضمرلا نههقاقتشاف ناضمرامأو لالطا م ابار هنرهشل جمس لليقو هنايمو هنتر هشلار هش لالطا ىمسو هزهش

 تعفو ىتا|ةةمزالاباهومس ةميدقلاةءللا نعروهثلا ءامسأ اول ةنامل هنا ليقو سمشل | ةامملا ةراجغا هو

 رهش انه. نوكيف ىلاءت هنن ءامسأ ن .مسا ناضمر نا ليقو هبءوم فرحا ضمر مايأر هشلا اذه قفاوفاهبف

 (نآرفلا يف لزن أ ىذلا ) ناطمررهشو نابع شر هشو بج رر هش كر هشلا اذه مسا ناضمرناحصالاو هللا

 اذط مسا نآر قلاو هيف هبتكمظعأ لازئابهصيصخت ببس نيب ةميظعل |ةدابعلاه لهم ناطمررهشهنناصخامل

 زومهع سلو مسا نر قلالوقب ناكهنا ىفاشلا ع سو هيل عهنلا ىلص هننالوسر ىلع لزعملا بادكسلا

 بهذو تشع سل هنا لوقلا اذه ىلعذ لدجتالاوةاروتلاكباتكلا اذه مسا هنكلوةءارق'ا نموه سداو

 ضء.ىلهضعب تايآلا وروسلا عم هنالانآر ق ىم ف عجاوهو ءرقلا نم قت شمهناىلا نورثك الا

 نآرفلا لزن أس امعنبالاق ىلا هتهنناذ ناد_حو ىلع ةل دلا تايآلاولاثمالاو صدقلاو ماكحالا ممحي و
 هن لزن مث اين دلاءامس ىف ةزعلا تسب ىف مضوفناضءررهش نمر دقلاةليل ىف ظوفحملاح وللا نمة د_-اوةلج

 ىوروموجنلا مقاوم مسق أ الف هلوق كلذؤ هنس نب رع و ثالث فاموحن | -وهياعهنلا ىلص دحت ىلء لب رب

 ةباورىفون'ضءر نم نيضملايل ثالث ىف ميهاربا فعحص تل زألاق هنأ مس و هيلعهنلا لص ىنلا نع دوادوبأ

 ثالث ىف ىسيع للحي لزن أو ناذمر نم ني ضملايل تس ىف ىسو .ةارون تازئ ا وناضمر نه ةلللوأ ىف
 دم ىلءناقرفل الز أو ناضمر نم تضءةليل ةرمشءنا ىف دوا درود ز لزن أو ناضمر نم تضم ةليل ةرمشع
 ىلص د# ىلءنارغل لوزن ءادتبانوكي اذه ىلعفاه دعب نيقب تسل نب رسشعلاو ةعبارلا ىف لسو هياعهنلا ىلص

 ىذلا ن طمرره:ةبآلا نع. ىف ليقو ىقشمدل ناولس ىبأو قصسا نبا لوقوهو ناطمر ره ىف لسو هيلع هللا
 كلذىوريضئارفلا نمكالذو<و ةاك زلاوةالصلا ىفةبالاهذهتاز:لوقتاك نآرقلا همايص ضرغب ل
 ىدطا نمتاندب و) لالضلا نم ىنعي(سانلل ىّده) لذالانب نس ارايتخاوهو كادضلاو د هاجم نع

 سانال ىدههلوق د_هر ىدطا نم تاندب وهلوق ىنعمام لاي هناوهو لاك_شاه.ذاذهتاق نأف (ناقرفلاو

 هنأكؤ كلذكن وكي الةراتواياج ىدد نوكي ةرات نيم سق ىلع ىدطا مثىدههن الو أرك ذى هتهنا تلق

 هسفن ىفىدهنآرقلا نال يةولطاملاو قا! نيب قرافلاىدطلا نم نيبملاوهلاق مث هسقن ىف ىدهوهلاق

 تانيا نال ._هغتلا ىلعناقرفلاو ىدطا نمتاننب ولا-جالا ىلع ساذلل ىده»نآرقلان الاقهنأكف

 قا نيب قرافلاناقرفلا ىن_عمو ماكحالاودو دل اوءارحلاولال_1لا نيبت ىتلا تاحكضاولا تالالدلا ىه

 هكردأ رفا مريغامةمارضاح ناكن ف ىأ (همصيلف رهشلا تم دهش نف) لجوز ع هلوق © لطابلاو
 لاق كلذاولالطاةب ور ىهوره شل ةدهاشميةداعلا ىلع لو# ودل يةوروضحلادوهشلاوهمصيلفرهشلا

 ناطمر مو هيهنا فالخالو نيحيحصلا ىفهاجرخأ هن: ؤرلاورطف أو هتبؤرل اومو 0 لسو هيلع هنلا ىلصىنن'ا
 هلاقد_اولاربخ« يف“ىزجب لاق نم مهنم «ذعربخلا هجوىف ءاملعلا فلت ار هب ريخ أ نمولالط ا ىأر نه

 لبقفرابخالا ىرجهلوأى :رجأ ند مونمو كلامهلة قوه ارث اس ىفةداه كلا ىرح ءارجأ نم مهنموروثوبأ
 طايتحاللا هو ىفاشلاهلاق نينئا نمل قأ هرخآ ىف لبقيالف ةداهدلا ىرحهرختآى رج أو د حاولا ريبخ هيف

 نالهررك امنا (رخأ مايأ نم دعفرف_سىلعوأ اضي يمناك نءو) اهجو رخواط وخد ةدابعلا مأ ىف

 هلوقب مميحصلا مقل ارييخت خف مث حييحصلا ميقااورفاسملاو ضي رملاريبحت ىو الا ةيالاىف رك ذىلامت هللا

 هلوفوهو نآر لا هأش ف لزن أور د-ةلاةليل ف كلذ ناكو هلازنا هيف "ىدتباىأ (نآ ارقلا هيف لزر أى دقا) هريخأ دتبم

 اذاضمررد هم ناذمرلاو
 ءاضمرلا نم قرت محا

 لمس رشا اهب! !فدصأق

 فرصلا ع--:هو اماع

 نونلاوفلالاو مه. رعتلل

 مهضامرال كل ذيهومسو

 عوجلا رح نم هيف
 م-منالو هب دش ةاسا_ةمو

 ىلا ير اي رويتلا اوس

 ادع ىفاوذ اف عقر

 نافرحلا ضمرمايأرهشلا

 ىف ءاعام ه-جوام تلف

 ناذ هر ماد نمثردحلا

 نأمماب استحاو انامعإ
 فاضا ا عمةمقاو ةيمسنلا
 اعمج هيلا فاضملاو

 فد_1اب إب نموه تلو

 نارقلاو سايلالا نمال

 زودهم ريغ ناك ثيح
 ىد_ه) بصتتاو ]م

 ىدطا نمتان وسانلل

 لاحلا ىلع ( ناةرغاو
 ةباده وهو لزنا ىا

 تاب ًاوهو قحلا ىلا ساخال

 تافوشكم تاحضاو

 قرني وقحلا ىلاىدهعا

 رك ذل طابلاو قحلا نيب
 هنأرك ذمث ىده هنأ الوأ

 ىدهامةإ_ج نمتانب
 ق-حلانيب قر_فو هللاهب

 هيتكوهيحو ن٠ لطايلاو
 ةةرافلا ةيداهلا ةيوامسلا
 لال_ضأار ىد_طانيب

 ره ىنم دهش نذ)
 12 سس

 ىلع بو ه:هرهشلاورطفبالو هيف مصياف رهشلا فر فاسمريغاوةمارمضاح ىأا دهاش ناكن ف (همصياف (لوا تت (نزاخ) 2 للا (

 مايأن مة دعف رفس ىلع وأاضي, يم ناكنمو)' رهشللنا دهاشا هه الكرفاسملاو ميقملا نالهبالوعفم نو الوهم ىف ءاطا اذكو فرظلا

 ةدعوم .وص ىأةدعةيلمف ىأ فوذحر م اوأدتبمةدعف ) رخأ



 (ةدمف) رفس كار د( رفس ىلع وأ) ضرملاةداي زموصلا نم فاخم (اضي سم ككنم ناك نف) ريثكلاالددعلاب ردشي ل يلقلال املا نادلصأو

 ددع مايص هيلمؤ رطفاف ىأَد دعديلعف

 هضم مايأىوس (رخأ
 فرصنبال زخأو هرفسو

 فاالا نعل دعلاو فصوال

 ىلعفىف لصالان ال ماللاو

 م-+اىف لمعتست ناةفص
 ىربكلاكماللاو فلالإب
 رغدلاوىرغصلاو ربكلاو

 (هنوقيطي نيذلا ىلعو)

 مايصأل نيقيطملا ىل_عو
 اورطفأنامهرذعال نيذلا

 فد ( نيكسم ماعط ةب دق )

 ندم عاصوأرب ن* عاص

 ةيدق ن. لد ماعطقهربغ

 ىدم نيك اسم ماعط ةبدق

 كلذ ناكوناوك ذنباو
 مواعضرف مالسالاءدب ىف

 دتشاف هودوعت لو مودلا

 راطفالا ىفمط ص خرق مهماع
 رييختلا خل مةيدغاو

 رهشلام<.نمدهش نفهلوقب

 هلوق ررك اذ طوهمصلف

 وأ اًضيرم م ناك نف

 ناكامل هنالرفس ىلع

 ركذخودملاعماروك ذم

 ءاقب ىلع ل دل خسانلا عم

 هانعم ليقو حلا اذه
 ةءارقلالرمضأفهنوقيط.ال

 اذه ىلءو كل ذك ةصفح

 نف) اوم نوك.ال
 ىلءدازف (اربخ ع وطت

 (هلريخوهف)ةبدفلارادقم

 هلربخ ريخلاوأ عوطالاف

 ةزج عوطش, ىنعمب ع ولع
 نأو ل يقوءادتبالا فا ذهورياا عوطتو ةبدغلا نم (ملربخ) نوقيطلاهمأ (اوموهتنأو) ىلعو

 مايأنم) اهناكمةدو دعمامايأ موصإ نأ ىمأ ىأدودءملا ىن؟ةدعلاوهرطف مايأ ) هذا 3 (

 | ضرفاماف همامصا ىمأو هماضةنإانملا [سو هيلع هننا ىبصةللالوسر مدقامافةلهاحلا ىفهموصا لسوهءاع ا

 : ل !طنس :
 ناضمر ره ما اتادو دعم ايأهلوق نمدارملا نأ ل يفوهكر تءاش نموهماصءاش نذءاروشاع كرتناذضمر

 هجوالف كلذ نكم ًااذاف ناضمر روث هلوةباهرمص> نيب مثد دهب ةرصح م ءريغاهنكسل كلذ ن.ءرثك هنا ىلع

 ةن-لافتازنناضمر ةضي رفنالاقيةخوفمريغابالا نوكستف ناذمرربغىلعتادودءملا مايالا لجل

 نءتلخ ةرمشع عما ةعملا موب ردبةوزغ تناكو مايأوره-ثب ردب ةوزغلبق كالذوةرحطا نمةين امنإ

 هيلع(ف) رطفافىأ( ا ع وأاضي سمك« ناك نذ)ةرجطا نمارهشرسشعةينام سأر ىلع ناضمر

 ءاملعلا فاتخاو موصلان روقيط؛ ىأ(هنوقيطي نيذلا ىفعو ) هرفسوهض سم مايأريخىنعي ( رخ امإبأ نمةدع)

 اههريغو عوك الانب ةءاسو باطلا نب ٌرمعلوةوهوة>و ءاماىلامهرثك أبهذفةبآلا هذه كح ىف
 ىلاعت هللا مهريخ ا عاو اودفي واورطفي نأ نيب واومودي نأ نيب نإ رب مالسالا ءادتب ا ىفاوناك مهنا كلذو

 رهشلا مدهش نفىلاعن هلوقب ع زعلا تازنو رييختلا خ سن مثمو.لا اودوعتي ملاوناكمهنال مهيلع قشي الثل

 ىذلا ريبكلا شا قح ىف ةصاخ ىهةداتق لاقوهمهيلفرهشلا متم دهش نفةيآلاءذهتازئىت-ةءاور فو

 ةعاج بهذو خاسأ مثىدتفيو رطشب نأ نيب ومايصلا نيب ريخ موصأا عيطتسي وهو ضرملا مسا هيلع عقب

 او زع مثبايشلا لاح ىف هنوقيطي او ناك نيذلا ىلءواهانعم رخو فم ريغةمكةبآلا نأ ىلا سابع نبا ىهنم
 واولاب وءاطلا حتفوءايلا مضب هنوقّوطي نذلا ىلعو سابع نبا أر قومودا!لدب ةيدفلا موياعف ريكا دنعهنع
 نيذلا ىلع وأ قي سابع نبا عمس هنا ءاطع نع (خ ) موصا!نوفاكهانعموءايلاضوعةحوتفملا ةددشملا

 ناعيظت يال ةريبكلاةأرملاو ريبكلا خي كاوهةخوسنع تسل سايع نبا لاق نيكسم ماعطةيدؤ هنوقّواطي
 . . 8 رس 10 ع

 ن ًاريكلءاضقلا ىلءر ديمو ناضمر فر طفأ نم ىلع_ << واهو ةدابع ىف هنم عقو ريم: نمه فن هب قب

 «.اعقارعلاءاهةف ضعبلاقو زال اءاهةفلوقاذهوداملا ت وق لاغ نما دمانيكسمم وب لك ناكم معطإ

 ىلطعب سابع نبا لاقو هريغ نم عاصو ربلا نم عاصف صن مه_ضعب لاقو موب لك نع عاصف صن نيكسم لك

 موب لكن عرهطاف دحاو نيكسم ىلعداز ىنء (هلريخوهفاربخ عّوطت نك ) هروحسو هءاشع ناكسم لك

 (مكريخاوءودت نأو) هلريخوهف دمهيا واعاص معطاف هيلع بجاولار دق ىلءداز نف ليقورثك افنان يكسم

 نم مكلريخومفةقشاااوامنت نوقيطملااهبأ اوموهت نأو ىنءملا نوكيفهنوقيطي نيذلا عمباطخوه لق
 متتكنا) ىو لكلا ىلاهعوجرف ماع ظفالا نالحصالاوهو ةفاكلا عم باطخوهليقوةبدغااو راطفالا
 ىوقتأالو خلا ةثروما ىناءملا نم مولملا ىفام متملع متم هاذا هانعم لة وكل ريخ موصلا نا ىنعي (ن هوماعت

 اهدح ا ةثالث ”رطغا ةدبملاراذعالاو رذ -ريغب ناضمرراطف (ىف نيفاكملا نيماسملا نم دحال ةصخرال هنا معا و

 اذاعضرملاو لماحلا ىناثلاةرافكلا نودءاضقلا مهباعفاورطفأ اذاءالؤهف ساغنلاو ضيحلاو ضرملاو رفسلا

 ةيدفال هنأ ىلا ىأرلا لهأ ب هذو ىعفاشلا هذه لاو ةرافكتلاو ءاضقلا ام مماعواتر طف امهدلو ىلءاتفاخ

 هلوق
 باوجلا فوذح طرش(نوملعن منكن ا ) ميلع قشأهن اللريخ ضرماورفسلا فاو موسست



 ندناشي رب امهمالهل ىدوملاو ىصوملا نم مهربغ نودءيلدبم ىلعالا لي دبتلا مثااف (هنول دبي نيذلا ىلع همئاامناف)ءاصيالا ىأ(هعمسام دعب )

 نافاخأ نولوةب .همالك ىفعئاش (199) اذعو لع (تاخ نك )لدرملا روح ( مياع) ىدوملالوقل ( عممسهللانأ) فرحلا

 نالت مطولا نأ عمهلدب ىفةيانكتلارك ذا اواهو ريغ. وأةداهشلا اود نابدوهكاوأقوقحلا |

 دع ) هبىصوأاموأتمملالوق لدبي نفريد_ةتلاو ظعو ىأ ةلظءومهءاج نذهلوقنك ءاصيالا ىنيةيصولا

 ىلءالادوعيالليديتلا كلذمثانا ىأ (هنولدبب نيذلا ىلعهمئاا عاف ) هققحتو ىصوم ا نه ىأ (هعمسام

 ليدبتب ىنعي ( ملع) ىصوملاهبىصوأ اه ىنعي (عيمسةللانا) همنا ربهلىدوملاو ىصوملاولدبملا

 لدةودمعلا مثالاو ةيصولا ىف اطخلا فنجلا لييقو ( مهنبب ملصاف )اماظ ىأ (انناوأ) ليملا ف دجلاو قا نع

 ةيصولا عضووأ فارساو ار يصقتباما هتيصو ىف لب ةآرق ىصوب وهواضي م لجررمضح اذاهنا ةيآلا ىنعم ىف

 أطخأ اذاهبدارأهن|ليةوليملاو فلا نعماهني وهتبصوىف لدعلابه مايا هءلعج رحالفاهعضوءريغىف
 هتثرو نإب هنوم دعب حلصي نا نيماملار وما ١ وأ هيصووأ هيو ىل- ج رحالف ادم ءّت٠فاحوأ هتيصو ىف تيملا

 روفغهلل' نا) ملصلا ف هيلع ج رحالف ىأ (هياعمئاالف) قطاولدعلا ىلا ةيضولا درو مط سرا

 هللا ف سهلا لوسر نعهنعىلاعتهنلا ىطرةرب نه ىأ نءليملاو فنملا دعب هتنطو لصأ نأ (ميحر
 بدتف ةيصولا فن اراضيف توم امهر ضح مثةنس نيتس نبا ةعاطب نالمعيلةٌأرملاو لجرلا نالاق لسوهياع

 دوادوبأه-برخأ مظءلازوفلا كلذ هلوقىلانيدوأاىصوبةيصود هب نمةرب رهوبأ أرق ثرانلاهط

 صقن, وأ ىذمتال نأ ةيصولا ىفةراضملا ىنعمو صخش ى ار رمض!لاصي |ةراضلا ناراضيفهلوق ىذمرتلاو
 ىأ(بتك اونمآن يذلا اهيأاب) لج .وزءهلوق ُُث كلذو<و ةيصوا ف فرح وأايلع ا ريغائىصو وُلاهَصف

 ىلاعت هلوقه:موةربهظلا تاق ماقول دما اذاراهنا| ماصل قي كاسس.الا ةغللا ىف مودلا و (مايصلا مكيلع) ض رو

 لكالا نع كاسمالا نعةرايععرمشلا ىف موصلاو ءالكلا نع كاسماهنالاتمصىأاموص نة-رال ترذنىفا
 نيذلا ىلعبتك م)ةينلا عم سمشلا بورغىلا حفلا عواط نموهو صوص تقو ىف عاج او فريش

 لوالا نمزلا ف ىأ ةعدقةدابع موصلا نا ىنءملاو ؟دهعىلامدآندل نم مءالاوعا_نالا نم ىنعي ( مكتبق نم
 هلع لهس معاذا قانشلا ئثلاو ةقاشة داع موصلا نال كلذو كيا عهضرف مم -وياعهضرفي لةمأ هللا ىل> أم
 رخلا ىف عقواسمي رفانامز ناضمراوماصفا:يلع ضر فى راصالا ىلعايج او ناكناضمررهش مايص نا لبقو

 مهئاماع ىأر عقجافمهشياعم ىف مهرضي و مه رافسأىف مهيلعكلذ قثي ناكو ديد_كلادربلاوديد_ثكلا

 رع هيفاوداز مث عيب رلا لصف ىفهولعؤ ءاتشلاو فيصل | نيب لدعم ة:سا| نم لصف ىفهوا < نأ ,متاسؤرو

 6 نمأرب وهنا هياعهلل لمؤهف مهكسام تش |ناءز دعب مثوب نيعب رأ اوماصفاوعنصامل ةرافكمايأ

 ناشاملا ةفرتا كلم مهبلوو نامز دعب كلم كلذ تام مئاعوب_سأهرفدازف ا بؤاعوبس  مهموص ىف دب زب نا
 ارمشعوهلبقارسشعاو دازف كمايص قاوديزاولاةف ناتوم مهءاصأ ل يةوهومتاقاموي نيس هومتأ يأ ةثالثل هذه
 دعباموب هنودب زباول ازيم مثاموي هدءبواموب هل, قاوماصق ناضمر موص موا ع هللا ضرف ىراصنا| نا ليقوه دعب

 مودا !نال كما ص ىف كياع مرحام ىنعي (نوقتن عل عل) كشلا موي موص نع ىبهن كلذاف نيد غلب ىتح موب
 ملعاهانعم ليقواص*ريغو عاجل او لك الا نمتاوهشلا كرتو سفناارمدكن م«يفا ىوقتلا ىلا ةلصو
 مهراعش نمموصلانال-نيقتملا: يعز ىفنومظتنت مكلءا ل قو موصلارييغت نمىراصنلاه|_هفام نوقتت
 ابجا اورهش لكن م مايأةثالث موص مالسالاءا دب ىف ناكهنا لية تالياق ليقو تاز دقم ىأ(تادودعمامإيأ)
 صم ةرجطا دعب خسناملوأ سابع نبا لاق ناضمر رهش موصةضإ رغب كلذ خسن مث ءاروشاعموب مودو

 هللا لص هللا لوسر ناكو ةيلهاجلا ف شي رقهمودتءاروشاع موب ناك تلاقةشئاع نع(ق) موصاا منةلبقلا

 نودي ريوءامسلا لسرتال

 ىر# ىراخلات اغلا نافلا

 قوكٌضوم(صوم نم رعلا
 داء (افنج) صغةحريغ

 ةصولا ى اطلاق كلا نع
 فيحالا دمعت :(| اوأ (

 ىدوأ نبب (مهن جصاف)

 ىلع مءارجاب نوبرفالاو

0 
 هليد نالدثنمح (هياع

 را
 ند 3 نطالب لدي ند

 لكنا ل#يا قلاب لدبي

 ,اد_ه ليقو مو رال لي دق

 ىأ ىدوأللا ةايد لاح ىف

 ىلع ءآرؤ هتدصورسذ> نذ

 نعهاهنف عرمثل|فال_خ

 حالا ىلعءا جو تالذ

 رده لع

 ميلع) ضرفىأ (بتك
 اصرد_دموه (مايصلا

 راطمر روش مايصدارملاو

 نيذلا ىلع) فوذ#ردصم

 ءايدنالا ىلع (مككابق نم

 هيلع مدآ ندلنم مهالاو
 وهذ مدهع ىلا مالا

 هييشنلاو ةود-ةةدايع

 نودسبعتم متأ ىأ مايأ
 ِِ 1 0 ع و مح

 ْن ومظتنت كلعل اواءوسلا ةعقاوم نماط عدر اوه فنا فاظ أ مايصا!نال مايصلاب ىصاعملا( ن وقت كلعا ) لبق ناكنمدرعتاكماي !ىفمايصلاب

 لئااقىأمواعمددعب تاتقوم (تادودعم) امإبأ |. وست نأ مكيلع بتكىأمايصلإب( امايأ) باصتن او مهراعش موصل اذا نيقت ا ةيمز ىف



 ١4 لاقلا (نوقتت كلعل)
 | فوخ ل هولا نع نوهت كل ىعي (نوقتنمك-ا) هريغ فالناب_سقت فالثادب ربال لقاعلانلا صاصقلا نم 11

 اذامكيلع) ضرف (بتك)
 ىأ (توملاك دحًاريخح

 هترامأ ترهظف هنمانداذا

 اريثكالام (اريخ كرتنا)

 هللا ىذر ىلع نعىورامل

 نادارأ هل ىلومناهنع

 لاقو هعنف ةئ|عبسهلو ىصوب

 اريخ كرت نا ىلاعتهنلالاق

 ريثكلا لاملاوهريحلاو

 لعافو لام كلل سلو

 نبدلاوالةيصولا) بةك

 ةيصولاتناكو(نيبرقالاو
 مال_سالاءدب ىفثراوال

 كثي راوملاةب ا|تخيسنف
 ليقو راثملا 2 س2 ىقهاشي

 اهنال ةخونمرب_-غىه

 سدل نم ق-> ف تاز

 مهنالرفكلا ببسب ثراوب
 مالسالاب دهعىثيدحاوناك

 هاوبأ لسيالو لجرلا سي
 مطق مال_سالاوهبئارقو

 ةيضولا تءارشف رألا

 بةكمدار يالا ذه ىل عوابدن

 ل دعلاب( فورءملاب) ضرف

 ىنغلل ىصوبالنأو هو
 زواجتيالو ريق هلاعدبو

 دك ٌؤمردمم(اق-)تاالا

 ىلع) اق كالذ ق-ىأ

 نوقتي نيذلا ىلء(نيقتملا
 نف (هلدبنغ) كرشلا
 ناههجو نءءاصيالاربغ
 نم عرشال اقفاوم ناك
 دوهشلاوءايصوالا

 | برقىأ (ٌثوملاكةحأ رم( 9] تجوأو ضر ةىأ(بتك) لجوزعءهلوف ُُث صاصقلا

 تقولا كلذ فهنا توملاٌةئياهمه:مدارملا سياوةفوذلا ضاسمالاو للعلا نم

 تحتف ىر-هزلالوقوهوريثكلاو ليلقلا ىلءىناطي ليقالام ىنعي )اري 1 كرتنا) ءاصيالا نعز كي

 رادةمففاوفاةخاونب رثك الالوةوهوريث لالالا ىلع ال !قاطت الر يخل ةظفا نا ليقو لكلا ىفةيصولا

 اهنارانيدنوت-ليقواهةوفاةئامعبس ليقواوياءدازاف ,هرد فال يقف ةيصولاهيف عقت ىذلاريثكلا
 ةشئاءالاقالجر نأ ىورولايعلا نع لضافلاريثكلالاملاهناليقو فل ىلاةلام_س# نمهناليقواهقوف

 هللالاقاعا تلاق هب رألاقكلايع؟ ٠ تلاق مهرد فال ةثالثلاق كلام ٠ تااقف ىدوأن أدب رأىنا

 | لمعياريغاا ىلا مدقتلاةي_صولاوءاصيالا ىأ (ةيسولا) كلايعل هكرتافريسي ئثاذهواريخ كرتنا
 ةيصولاتناك 52 رفالاو نيدلاوال) توملادعبهب ءايقلاو لمعلا نمت أتسيا ل نيبملا لوقلا ى م ل.ةوهب

 2 هيلءالا له انا كلذ ب سولاب .هلوتام نم ىلعَنَنب رقالاو نيدلاو اة رفمالسالا ء ءادتاىف

 ةتشمولا ىلا تهللا بجوافءارقف نيب رقالان وكرت و ءايرلاو ف رشا اورخفالا ب لط نبد_عب الل نوصوب

 ةقانمامزب نك د قرا نور ع نع ةوراعوت راوملاةب ”ايةيالا هده تخسن مث نيب رقالل

 هج رخأ ثراول ةيصوالف هق- ق- ىذ لكىطعأ هللا نا لوي هّتءمسف بط وهو ل-وهيلع هللا ىلصىبنلا

 فاه وجو ىتا ثري نم ق>ىف اخوسامراداهم وجو نا ىلاسابعنبا بهذوهوحن ىذمرتالو ىئانلا

 ةوراس نبل سهو كاحضااو سواطو قورسمو نسا لوقوهو نيب رقالاو نيدلاولا نم ثربال نم قح
 ةبانثري نم ق> ىف بوجولا كلذ خي_بن منيب رقالاو نيدلاو الة يطولا بوجو ىلع ةلادةبآلا ناءالؤه
 لوق ىلعف ثربالىذلا بير قال ةيصولا بوجو ىلع ةلادةبآلا قبتن أب جوفروك نما ثيدحلاب و ثاربملا
 ىلا قارعلاوزا+ !ءاهقفوءاماعااو نب رسفاا نمنورثك الابهذوةبآلا ماكح أ ضعب لوانتي خسنلاءالؤه
 .ثحلاوةيصولا بايصسا ىلع لدبو ثربال نم ق- ىفةبصسم ىهوةفاكلا ق-ىفاخوسنمراصاهم وجونا
 ةيادرىفوهيفىدوب ئثهل اسم“ ئرصا ق-املاق ]سوه ل عهتلا لص ننال وسر نارمح نبا نع ىوراماهبلع

 ديعتعمس عفانلاةهدنعةبو:كمهتيصووالالايل ثالث ةياورىفو نيلي تيمي نأهب ىدوبن أدب ري ئذهل

 ةبوةكم ىتصووالا كا ذ لوقي |سوهيل - هللا ىلص هللا لوسر تعم_سذنمةليل ىلعت صمام لومت رمع نبنلا
 ىلءانهل مصفف ثحلاو بدنلاو بوجولا ىلءهاتعم لمّ شر قا ؟ءئىرصا قحامهلوق ةءاجلا هجر ىدنع

 ىأ(فورءملاب) ىلاعتهلوقوة:صولا نعهعنمفةتغب هان اب رف توملا هيتأي ىتفىردبإل هنالةيصولا ف ثحلا
 ىنأنبدعسنع (ق) ريقفلاعدب وىنغا ىصوبالو لئلا ىلعدي زيالف ططشالو يؤ سكوال ىذلا ل دعلاب
 هللا لوسراي تاقف ىبدّتشا عجو نم عادولا تح ماع ىف دوعل سو هيلعهنلا ىلصةنلا وسر ىقءاجلاق صاقو

 لوسراي رطثلاف تلقاللاق ىلام ىئاثب قدصت اف ىلة::!الا ىنثربالو لاموذان اوى رئام عجولا نم ىف خاب دق ىفا

 نأ نءريخءاينغأ كد رذرذت ناكناريبك تالاولاقوأر يدك ثلثلاو ثللا لاق ثاثئاف تلقاللاق هللا

 باطلا ن.هناكس اننلا ن.ةلئسملا ففكت:اسانا! نو ةفكَتهلوقو ءارقفلاةلاعلا سانلا نوف كت ةلاعمهرذت
 «يلعهللا ىلص ىنلاناف عب رلا ىلا ثلالا نءاوضغ سانلا ناول ةيصولا فلاق سابع نب | نع[ ق)فك الإ
 0 رلاب ىصوأ نأ نمىلا بح أ ساب ىصو أن ال بااط ىنأ نب ىلع لاقو ريثكث لاو دعسا لاق سو

 ىدوب ليقو , كرتر رف اا ةثانلابىدوأ نأ نم ىلابحأ عم د رلإب ىصوأ

 000 مؤملا ىلعىأ (نيقتملا ىلع ) بوجوو ضرف توب الئ دن توراتباثىأا5--) عبرلا
 ةمسقىوأ ةباتكلا فاما نوكيربيغتل' كالذوءاي_صوالارءايلوالا نم ةيصولاريغىأ (هلدب نذ) كرسشلا

 قوقحلا

 هبلتهراث ”1ترهظوءهنماندو

0 0 



 ك0 ا

 ىدعتيو هو هبفاعن نأ نع تضر عأوهنع حفص اذا نالف نع توفعلاغي هب وفعلا دضونةءلااولاق (ناسحإبهيلاءادأو فور ملاب عابنأف)
 ثيدحلا هنمو هبنذ نعهلتوفعلوقتف ماللا,لوالا ىلاىدءاعمجا اذاوتائيسلا نءوفعي و مع انوفع م“ةبانجلا ىلاو ىناجلا ىلا نعب
 كنولأي هنمو لضفلاةغالا فوفعل ١١ىرهزالا لاقو ةيدلاب لت |هل كرت نءىأهلىع ْن ٠جاجزلا لاقر قيقرلو ليخلا هو دص نع مكلتوفع

 قع نفروه+لادنعقبآل اى :هموهت ؟رئاذ'هياعىلام نعهلتوفءوهتيطع ًاوهلتلذفأ اذالا ع نالفل توذعلاقي ووةءاا نق نوقفن ا ذام

 0 ل ديزي زدت فاكر ا

 خال : فونالعيخ حلا !نمأي_ثنالةيدلا تتبثود وقلاطة-افعاذاءاماوالا ضعب نا ىلع ل.اد ئمهلوق فومالسالاةوخأو 1 |هملا ا 5 : : 1 تزل

 نال عابناة يلع لادلا عيت اا رمل لئاقلاىلولاعبتيلفىا (فورعملعابتاف) لطب دق

 فاعلا تلاطلا عتيل سلا ١ 0 اولا ا واوا ممدلا ىلوىلا ةيدلاءادأ لتاقلا ىلع ىأ (ناسحإبهيلا
 لتاقلا عبتيلف صاصقلا ب وجووهولئاقلإب قاعتت ئث نعمدلاىلوافعاذاو ةآلاربد_ةنافليقو هيلعو ةيلاط.هبلاطي نإ فور لب

 ةبآلا فو ةعفادم الو لطمريغ نم ناس> اب مدلا ىلو ىلا ةبدلا نمهلع بجوام ديو فورعمب وفعلا كلذ

 دعب هبطاخ ىلءتهنلا نأ لوالا هوجو نم كلذ هجوو نموم سافل |ناوار فاكري_هباللتاقلا نأ ىلعل يلد
 هيلع بجوام لاحاتمؤمدام-ف صاصقلا <. ءبتك اونمآنيذلااهسأايهلوقب انمؤمهامسوناعالاب لتقلا

 لدف ءامجالاب راابكدلا نمناودعإاو دمعلا رةةوهنم ل ةلارو دص دعب 4مل ءبجوا 6 او صاصقلا نم

 1 مدلاىلوولئاقلا نيب ةوخالا تدثأ ىلا عتهنأ ىناثلاهجولا ع نمؤمةرييكلا بحاص نأ ىلع

 ثتا.ءااهحولا ةوخالاهل تشتمل لتاقلا ىلع قانامالا نأ الواف نامالاةوخأةوخالابدارأو ئشهيخأ نم

 فرغت كلذ )ىلا«تهلوقوعؤ رفاكللا ن ءالنمؤملان ءالاق يملي الوفعلاو لئاقلان ءوفعلاىا بدن ل

 بولطاا هيلاٌدؤياوةلدج
 ءادآ مدل'لدب لئاقلا ىأ

 الو هلطءال ناب ناسحاب
 نه 2 لبق د ءاوهسعب

 نءءافع اذاهنأ له.اوفعلا

 ضعب هنعافءوأ مدلا ضعب

 طقسو وفعلا مت ةثرولا
 اكول ١ 0

 صاصتلا عرمشب مك-هلا نمرك ذ ىذلا ىنعب (ةحرد »رم
 3 كو 7 فيفحت ةيدلاذ_خأو صاصقلا نعوفع او

 2 د 0 ىنات-صاصة!!ناكودووملا ىبءامارح ناك ةيدلاذ خًاووةعاانالكلذوةترو .ةحىف ىنعي ب ر

 ىنعي ىط ءابهرمسف نماذكو 0
 صاصقلا نودوفعلام_ميلع ناك ليقو صاصفلا مواد بتكي موةبدلا ذخ أ ىراصنلا عرس ىف ناكوةاروتلا

 ءمطالي_طفتواريستو .ملعةعسوب ب دلاذ_خ اووفعلاوأ صاصقلا نيب ةمالاهذ_ههللاربفن ةيدلا ذأو

 باعد ةيدلا لوب ةوأوفعلا دعب ىناحلا لّقف هي فختلا اذه دعب ىنعي (كلذدعب ىدتعانق) مهريغ

 هلوق : ةرخآلاب باذع مياالا ب باذعلابدارملا ل ةوه:ءىعياالو هدد تالواكاطف ا اا

 لاقلا كرث لتق لتقاذاهنا ا ءاذا لقتال دصاقلا ن !كلذوءاقب ىأ (ةايح صاصقلا ف مك-او) لجوزغ

 اذا لئاقلا نا كالذو ةام>عال سهس صاصقتلا سمن نا لم شوه ةقب مه ع نمءاقب وهؤاقب هيف نوكيف هنعمذتماو

 لب لتةااو»ىذلا صاصقلإباصتخم سبا ؟- ملا اذ_هنا لاو لّدقلاب مهب ناكن مهري غعدنراهنمصتقا

 ريصف حرج حرج حربا ذاهنا لعاذا حراجلا نال كلذو كلذريغو جاجتشلاو حارجلا عيج هيف لخدي

 ةنآلا ىنعم قل كو قواخلا ليضع 5 توملاىلاةحا رجا تضف أ: رو حورجناو حراجلا ءاقبلاببس كلذ

 اذاوهبام> كلذفوةرخآلا ىفه: مصتقب ملاين دلا فهذم صتقا اذاهنافةرخآلا صاصق نم هتمالس ةامان ا

 باوقلا نوفرءنيذلا لوقةعءااىوذابىأ (بابلالاىلوأا:) والاف هدم نتقاا دلاف هنم ص شق ل

 ْئث هل ىطعأ اذاىلولانأ
 لئاقلا ىنعي هيأ لام نم

 هدخأياف حلصا|قيرطب
 فيله ربسغ نم فور دع
 الب هلال ئاقلا هذؤماو

 عابنا عافتراو فيوسأ
 ىارمضو» ًادتيمرب_خهنإب

 (كلذ) عابتا بجاولاف

 وفعلا نمروك ناك ا
 ْن فيفحت ) ةيدلاذخأ و

 قى ناك هناف (ةحرو بر

 نأ ىلع لدن ةبالاواريستوةعسوت ملدا! قي رطب لاملاذخ ا ووفءااو صاصقلا ان عي امريغالل دب ريغب وفعلا لحنالا فورغاللدقلاةاروتلا

 (كالذ دعب ىدتعا نذ ) ةجرلاو :فيفحلا قاقحس الو نا ءالابهم ؛انلاةوخالاءاقملو لدقلادوجو دعب نا_يالإف صوال نمؤم ةريبكلا بحاص

 0 ةرخالا فملالادب دش باذعلا نم عون (م'اذعلف) ةيدلا ذخأ دعب لمتلاو أل ئاقلاريغ لتق ن» هلع رشامز واجتف فيفخلا

 ايحلاريكذتو صاصقلا في رون قوةايد>الافر ظلعج دقو ةايحال نإ وذو لق صاصقلاذاةيارغلا ن مه 3 كلمجدق مالك (ةايح صاصقلا

 اير ل اوناك امنع هه: ةهظعةاي> صاصةلاوهىذل ملا نم سنجل فه ىف كلو ىنعملا نال: ةغالب

 رك دق للدقلاب مه اذ'هناللت ا' نم صاصق العلا ع وقول لقا! نع عاد ر الاب ةاصاخ ةايلا ىهرةارملا نم عونو أ ةايح ىأر ةايح صاصقلا

 لوقعلا ىوذاي(بابلالا ىلوأي) نيسفن ةايحببس صاصقلا عرس ناكسف دوقلا نموهو لدقلا نههبحاص لسف عدبراص اصتقالا



 (بتك اونمآن بذلااهأإ)
 مكيلع) :ضرف ىأ
 نعةرابعوهو(صاصتلا
 صق نم لاصاو :اوارنلا

 ه:موهعبتااذاهىتئاو هرثأ

 راثآلا عبتي هنال صامتا

 (ىلتقلا ف) رابخالاو

 ضرف ىنعملاو ليثق عج
 ةائامملا رابتعا مياع

 رحلا) ىل: ق1 نيب ةاواملاو

 ىأرخو 1 ) رحاب

 رابلوةةموأذوخامرحلا
 ىتنالاو دبعلاب ديعلاو)
 ىفاشلا لاقو (ىتالإب
 رحلا لتقيال هللا هجر

 اندنعو صنلا اذطدمعلاب

 را نيب صاصقلاى رحب
 نا ىلا هنهلوقب د_علاو

 نيباك سفنلاب سفنلا
 هيلعهلوقب و ىتالاوركذلا

 ًافاكت: نوما مالسلا

 ريغلضافتلا ناب ومهؤامد
 ليلدب سفتالا قربتعم
 ادحاو اولمتوا ةعاجج نا

 صيصخت ناب و هباوا_تف

 نعهيفنيال عونب محلا
 محلا قبيلب رخآ عون
 دورو ىلع افوفوم هيف
 انبياكدرودقو رخآآلياد

 ئةهيخأ نمهلىفعنخ)

 الجلل

 ةيلهاجلا ىناولتةقابرعااءايح أن «نييح فتازن ( تقلا ف صاصقلا يلع بتك اونمآ نيذلااهعأب)

 ىل. ةو مالسالا ءاج ىت- ضعب نم مهضعب ذخأب لو ةريثك تاحارجو بو رحو ىلدق .هنيب تانجو نب

 اواءجو نيلجرلا انملجرلاب وممملجرلاانمةأرملاب ومهنءراانم دبعلاب ناتق.!اومسق اور همربغب مهءاسن

 هيلعهنلا ىل_دىبنلا ثعبم لبق تناك ىلا ماكحالاةلازال ةبالا هذه تلزنا-غ | ليقواوما-واوطرف ةاواسملاب

 عقو ناف نيمكسحلا قنودعتءاوناكوةراتةيدلاذخأ نويجوب وةراتلتقاا نوبجوب اوناك ةءاهاجلا

 هيلعهللا لص دم ثعباماف سيسحلاةيد فاعضأ ف, رمشلاةيدنوذخأي واد دعهباولتتق في رش ىلءلدقلا

 1-2 اونمآنيذلا اهيأيىلاعت هللا لزناف صاصقلا كح ىفهدابع نيب ىوسولدعلا ةباعر هللا بجوأ )سو

 وفعلا نيب «يفريخع ىلولاواضرف صاصقلا نوكي فيك تلق ناف ىلتفلا ف صاصقلا كيل ضرف ىأ كيل
 دقف صاصقلا مت درا اذا ل يقو ىلولا ىلءال ىلو ال لتاقلا ىلع ضرف صاصقت!! نا تلق ةبدلا ذخاو صاصقلاو

 عبقيهبلوعفملافهعبنا اذارثالا صق نم حارملاوةيدلاو زةفلا ىفةلئامملاو ة'واسملا صاصقلاو م<ياع ضر

 لثملئاقلا ل تقيف تافرجحب هسأر خد_ثوأ هقنخوأاصعب الجر لجر لتقولف كالذ لثمهب لعف ف لعفام

 ةفين> ىلألوةوهو فيا لقي ليقو دج نءنيئءاورلا ىدحاو ىفاشااو كل ملوقوهوهبلتق ىذلا

 رازحالا نمنامدلا ا فاك_:اذ' هناءانعمو (ىث:الابىثنالاو دبعلابدمعلاورذ ابرحلا) دج ان عةيناثلاةباورلاو

 رك ذلاهل ع لتقاذا فنص لك لتقف مهن« ديبعلاوأ نيدهاعملا نمرارحالاوأ ني هملا نءديبعلاوأ نيماسملا

 ديعلاو إلا, ىذلا ل23, ودلوب دلاوالو دبع رحالورفاكب نمؤملتقءالورك ذلاب و ىتنالاىثنالاو رك ذلاب
 ةفيج ىلأ نءهحيح ىف ىراخبلاىورامهيلعلدب ودجأو ىؤاشلاو كالامبهذما ذهدلاولاندلولاو رماب

 ةمسنلا أربوةبحلا قاف ىذلاواللاق نآرقاا ىوس ئث ٍلسوهياعةنلا ىلص ىنلا نءمدنءلهايلع تاأسلا
 كفولةعلال اق ةفيدعملا هذهىفاموت لق ةفيدصا!هذ_هىفامونآرقلا ىئامهفادبعهللاىتؤي نأالا

 لقعلا ةفي دج ىبأ ةياور ريغ نماذهوحن ىلع نع ملم ج رخأ دقورفاكب ن .ؤملتقيال نا وريسالا

 ىل_دهللا ل وسر تعم س لاق سا دع نء| نء نول - ء.نيذلا لتاقلاءايلوأ نمةعاجلاةلقاعلاو ةيدلاوهانه

 تاع بهذو ىذمرتلا هجرت ًادلولابدلاولا لةةيالو دجاسملا ف دود هلا ماتت اللوقي ل سو هيلعهنلا

 هقفاو نمو ىفاشلا هذا ةح ثيداحالا عمةبالاه ذه ودبعلاب راو ىذلاب لت لسملاناىلاىأ أرلا

 قليئارساىنب ىلعبتك امةباكحلةدراو كلتتناو سفنلاب سفنلاهلوق ىف مهام ةرسفم ىه نولوة.و

 هلوقب ةخوسنمهذهن ىلا ىأرلا باص أب هذو مهيلع ب تكا: ني _سمالباطخ ةبآلاهذهوةاروتلا

 ةليغ لةقامالغ نار مع نبا ن عهحيفص ىف ىراخبلا ىو رامهي1-لدب دحاولا ةءاجلا لقتو سفالاب سفنلا

 اواتقةعب رأناذبأ نءمكح نب ريغ_صلاقو ى راخبلا لاقهي مهتاتقلءاعنص لهأه-ف كرتشاولر معلاةف

 هولتق دحاو لجرب ةعيسوةسج فن لّدقر مع نا بدسمملا نبا نعأطوملا ف كلامىورودهلئثمرمع لاقفا.دص

 هبداربام لعين أ اريغ نمار كموة_ءيدخ لجرلا لقب ناةإيغاا اعيج مهتاتقا ءاعنص لها هيلعألا ةوللاةوةل مغ

 حفصوهل كرتىا (ئثهيخانمهىفءنك) ىل فت هلوقو َُه هياءاوعمتج اواونواء:ىأ الا واهلوقو

 دمعلا لتقىفةيدلا لوبقرأ اهنعوفءااوأةبدلابىضر و دمها لّدق ف صاصقأاوهو هيل ءبجاولا نءه-ئع
 | مدلا ىلوهناىلبق نمه-ب الدنالخأ هلل -يفامأو لوةقملا ىو خالاب دارأو «بخأ مدن. ىأهيخأ نم

 | ةيسنجلا نمام-مْي تباثوهامب هيحاص ىلعا_هثدحفطعيلةوخالا ظفلب هرك ذاع !ليقو هب بلاطملاو |

 ةوخار



 )ىف رفا كوذ) هئاطعإب سفنلا بوطوهو هيطمي نادي ربهاتيالابحوألاملا بحو هللا بح ىلم ىأ (هبح للعلا لا ىف :ادنييبنلاو) ْ
 ةلصوةقدص كجرىوذىلدو )0 (١6 ةق ص نيكسملا ىلءكتتق دد مال لاو ةال هلا علاق ق- اموعال م٠ .دقوةبارقلاىا ْ

 ءارقفلادارملاو(ىماةرلاو) | صصص سس
 00 مجأ ىنعي (نييبنلاد) هلوقوهوهدعبام قايل ةلزنملا بتكلا عجل .ةونارفلاهب دار'ليقب
 0 0 قدصإنأ نمؤملا مزلياممد 0 را لا ارومالا ذه نامعالا نعال 5

 نيكل (نيك الاو) 0 رريمضلا نا ليك لا نم ىنعي 0 89 اهم

 سانلاىلا نوكتلا مئادلا كامو ا لاقدر رخ قا نع 0 لالا لك ارل

 مئادالريكتل اكل ئالهنال ىتح لهع الو ىنغلا ماتو م رقفلا ىذ ل معيدعش حيد تن اوقدصت ن الاقارج أم طاق دبل ىزتا لحل

 (ليسلا بر ركلا مناوح ورلاىنعي موقلحلا ت غاب اذاىت>هلوق نالف' ناكد ةواذك نالفلواذ ؟نالغاتاق موقلاتغلباذا

 ليسو هز عطشان ليقو ثراولا نع ةبانك نالفا ناك د ةوهلوقوهلىدوملا نعةبانكو هاذ كنالغاهلوقو رك ذاط مدقتب

 مسو هيلع هللا ىبصهننا لور لاقلاق يماعنب ناماس نع « ءاطعالاب ق- أ مهنال مهم دقاء او ىطعللاةبارق
 0 1 وهم نا(ف) ىانلاهج .رخ الص وةقدص نان م> رلاك وذ ىلع رم

 نيمعطةلا(نيلئاسلاو) ترءشاتااقه-يفاهاعرودن ىذلا اهمونناك اماف | سو «يلعهنبا ىل_دىننلا نذاتستملوة ديار تقتعا

 ةداقالو (كاكرافو) كرجال .ظعأ ناك كلاوخ ا اهتيطعأول كن !امأ لاق من تاق تلعف دفق وأ لاق ىت ديلو تةّدعأىناهنلالو سراي

 ١ تقءاعاح نيبال ءارقفلا ىف اوىآغلابلاو ريغصلا ىلع عقب لقو رغصلا عم هلا ىلا 5 م الا ةدراوا 5

 ىراسالا كف ىفوأ مهءاقر (ليبسلا نب او)هل ئيثال هنال سانا ىلا نوكسلا مئاد هنال كلذب ىعس نيكسم عج( نيك اسملاو) اتي لان

 0 وتكمل (ةالسلا ماقأو) هناللجرلا,لزن, فيضااوه ليقو قب رطلا هد ءزالا ليج_سلا نب ارفاسملا ىمسدإهأ نع مطق.ملارفاس 0

 ةطورفملا(ةاك زلا ف كو) (ٌنيلئاسلاو) رفاسلل لعج عماج مسا ليبسلا نب !نالهمش ؟لوالاو قب رطلاوهولِم دسلا نمهيلالصواخا

 لوالل ديك أت وه نق ءاجولو ق- لئاسال لاق ل سوه اعهللا لصةاالوسر نأ بلاط ىلأ نب ىلعن ء# نامعط2 لا نييلا طلا ىنعي

 لفاون لوالاب دارملا ليقو ىلع ءاجولو لئاسلا اواهعأ لاق سو هيلع هناا ىلص ةنلا لوس رنارسأ ندب زنعدوادوبأ أهجرخأ سر و ىلع

 ناو تاه دننمملا ايش دجأأ ف ىلا, ىلع موقيل نيكل ناهتلالوسراي تاقتاق دي مأ نعأطوملا ىفكلامه-جرخأ سرف
 ىلع فطع (نوفوملاو) نسح ثيدحلاقو ىذمرتلاودوادونأ اهجرح اهدي ىفهيلاهيعفدافاق رجا فلطإلا ى ب !نادل هاياديطعأ

 اذا م-هدهعل) نمآ نم قر< ف اظب ولو نيكسملا ارداف و تاددتلا لحنا نورنا اهنعأطوا ىف كلامةباو رىفو 3-7

 سانلاوأ هللا (اودهاع فرو رقاشلا مخوهوافلظ ناك ولوداياهنوطعت ئيثبهودرهبدارأاناونامر 1 ادرهب درب ل نيكسملا اوذر هلوق

 لع بع (نب رباصلاو) ءادفوعبةرلا ىتعو ةمبنلا كفه لو نييناكل !ىع (ٌباقرلافو) يلعب اب 3 ةقلايماكر < هنوك

 اراهظا صاصتخالاو حدملا (مهدهعب نوفوملاو) ةبجاولا ىنعب ( 1 زلاى آد) اهتاقوأ ىفةضورفملا ىنعي (ةولصلا ماقأو) ىزاسالا
 كئادشلا ىف ه | لد ناسنالاهلدجيام دهعلإ دارأ ليقو .نءاطب لم_عل اوهدو دحب مايقلابهدابع ىلعدزوهعلا نمهللاه ذ_خأأام ىنعي

 رثاس ىلع لافلا نطاومو تانامالاءاد اود عاوملابءافولا لثم سانلا نيب وهندب ناك ىذلادهعا|ليقوهريغورذ نمعءادشب اه_سفن ىلع

 (ءاسأبلا ىف) لامعالا قاوق دصاولاذاو منايا و راوفلحاذاواوفوأ او رذناذاواو رجنأ اودعواذاىنعي (اودهاعاذا)
 (ءارضلاو) ةدشلاورقفلا || ض رمل ىنعي (ءارضلاو)ةقافلاورقفااوةدشلا ف ىأ (ءاسأبلا ف نب رباصلاو) اودأاونمكا اذاو مطاوقأ
 0 00 0 (سأبلا 0 ةنامزلاو

 اظفل ادرفم ناك ناو

 ليبسسللائباىل-عجو
 فيلاوأ هل هتمزالل

 نيحو) ةئامزلا»و ضرما
 (اوقدص نبذلا كئاوأ) 0 ا نيانلةباقز هامجن أدب قت 0 ىأ سأيلار اوت سوي

 مهتفصلا ءازج لجوزعهلوق ُه (نوقنملا .هكئاوأو) مهنامعاىفاوقدصنيدلام هفاصوالا هذهلهأىأ (ًاوقدص
 رس صر ير 2 25255 سلاسل ب ج7 7##7و حلا

 رخآلا ىلع لوطام* دال ناكو ةيلهاجلا فءامدبرعلاءايحأ نم ه نييح نيب ناكها ىوز ( نوقنملا مه كئاوأ اد نيدلاىفاوقدص نرذلا

 لزنف مالسالابهنداءاج نيح لسو هلع هللا لص هنلالوسر ىلا دم ' "اوك احتف نيا الاو ىتنالبرك ذلاو دبعلا <: مرحلا ناتقنلاومسقاف



 الا) هنطب شعب ىف لك أو هنطب قف نالفلك 00 0 ا اس ا م د

 لاق تملد ىف 5 ىتلاةيدلا لك ١ اذامدلان الذ ةلك أه وةه”مورانلالك أ | هن "يضف هلع هب وقعاولو ا اهلا سداد دالك ااذا هبال( راثلا

 هلوقوحنب نكلو هربا الك (ةءايقلا 0 هي ل ادامسف فاك ا“ « افاك اةليل لك ناك أي ه

 اجرا عم 0 'بتاذع مدد) مولع ىنن هالو دم وذ سأ دنع مريطب الو( مهب < ز,الد) نوماك-: :الوا علاوسخا

 ناريخهريسخ مم كئلوأو
 ىدملاب ةلالضلا اورتشا

 نامت (ةرفغلاب باذعلاو

 اف) ءالسلا هيلعد# 95

 ىأف ( راذاا ىلع مهربمأ

 ا مهريصأ ْئَد

 ادكعو رالا كا كش

 خب وتلاءانعم ماهفتسا

 باكلا لزئ هللا نا: كلذ)
 باذعلا كلذ ىأ ( قلاب
 لزتام لزن هللا نا بسب

 ناد) قحاب تح كلا نم

 لهأىأ 0 نذل

 (باتكلاف) باتكلا

 تنعك ف ىأ, نينحالوه
 رعاه في قازلاعق هللا

 ىفا) لطإب اهضع ىو
 (ديعب) 0

 كلذ مه رك 1

 نآرقل لزتهللا ناببسإ

 نيذلا ناو نوما هاك ملاب
 ديعب قاقثىناهيفاوةلتخا

 نأ اربلاسيل) ىدطا نع

 متيلوتربا سبل ىأ (اولوت
 قرشلا لبق جهوجو)
 لهال باطااو (برغلاو
 ىراصنلاةل يق نالباتكلا

 ةإقو س دقملا تدب قرمشم
 نمدحاو لكودب رغمدوهجلا

 (هللاب نمآن «) رب( بلا نكلو) خوسن م هناف هيلع متت أ ايف سياربلا نإب مهيلع رف هتلبق ىلاهجوتلاربلا نا معزي نينقي رفلا

 ىل# ةلادلا حي دملا اطا# نعاموفرعي فل طابت ال واناطنورك ذياوناكذ لو هيلع هلا ىبه د |

 نمهنلالزن ام ىناهمنوقكي نبذلا نا ىنءملاري_صيف ناءكاايدارم اوهاذهف ل_سوءيللع هللا لص دمح هوا
 ا .وعىأ(اليلقانع) بادكللا نمهنلا رضاع اريمضلادوعب ل رناكتلابىأ(هبن ورتشا د) تاتكشلا

 مهيدؤيام ىنعي ( رانلاالاهنوطب فن واع انام كتل ادأ) مهتلفس نماهن ودخاباونكىلالك املا ىهزاريسي

 (ةمايقلا موب هللا مهماكب الو اهواك 1 مهن اكفرانلا ىلا كلذ مهم ىضفي ناك اماف مار اواشرلاوهورانلا ىلا

 0 ال.ةواهفا اوسخ اهلوقوهو خب وتلا !مهماككلب مهرسياموةجر مالكىأ

 ىلا هللألصإ عيجو ىأ( مي فادَع مطو) بونذلا سن د نم مهر ,ةطيالوىأ 306 5 ,الد) + طعس طغاذ انالؤ

 ىدطاىلءةلالضلااورا دا .ناهان ءعم )هر ةغملابت اد ءلار ىداطايةلالضلا اورتشا نبذل كنوأ) مث ولو أ

 ةرفغملاوىدطاهراهظاىف ناكوهوفخ ا وهوقكن ك-!و قاب نيللاعا اوناكمهمالةرفغملا ىلعباذءلا اوراتخاو

 ةرغغللاوةلال_ذااب الا ىلا ءافخا ىلعاوم دوأ امافباذعلاو ةلالطلاهناتتك فو

 اوعبتاو قحلا اوكرتىتران || ىلعم يسن يق ئآف مهربص ىذلاا' ىأ بادن لع عربمأاف) ب تاذعلاب

 ري-غنمر ,1ل!تايج وع مهسابتلا ا ا ىنمىهنال يقوي ود ندع مايفتساو» لطابلا

 هيلع نب رباصااوباذعلاب نيضارلاك اوراد كلذ مهماع عمرانلا بجويام ىلعاوم- ةااماقموت :ءافالانم

 هذل ١ نآس سب باذعلا كلذ ىنعإ (باتكتا ا لزن نا ناب كلذز) رانلا ىلع م هريص ف هلوقب م طاح ٠ نم بتل

 .وفرذ قحلابباتكلالزت ا هنلانال كلذ 0 اع ار

 هل وأتر هيناعمىفاوفلتخاىنعي (باتكلا فاوناتخانيذلاناو) ةاروتلا ب اةكلابدارملا نوكي اذه ىلعف
 نءىنعي(ديعب) ةعزانمو فال ىأ (قاقشىفل) ضعبب اورفكو ضعبباونمآ ل .ةواهولدب و اهوفرك

 نالباةكعلا لهالباطخاذه (برغملاو دقرسثملا لبق كه ناوار اوت نأربلا سدل) لجوزءهلوق هه ىلا

 ربخاف كلذ ىربلا نا مهم ةفئاط لكمعزو سدسقملا تاكا هال وبار رسلان 5 ىلء:ىراصنلا

 ناكلذو نيئمؤلل راطخوه سابع نءالاقوةبالاهذ- * ىف هندناف نكلواومعزامف سياربلا نا ىلا عت هلنا

 ةن+ هلت بجو كلذ ىلعت ام مثتناك ةهج ىأ ىلا ىلصو نيت داهشااب ىنأ اذا مالسالاءا.تباىف ناك لجرلا

 لاق ةبآلا هذه هللا لزن ًاةيعكلاىلاةل+ هلا تؤرصو ضن ارغأ !تازنو سوه راع هنا لص هللا ل وسر زج ااماف

 ىنعي (ربلان عءاو) كلذاولمعتالو برغم او قرمملا لبق مكن :الص فى اكهوجواولوت نأربلا سب دأ ىلاعت
 ةنلا ىلا ةب دوا او باوثلل ةبجوملاهللا ىلاةب رقملاري_لا لامعأو تاعاطلا لكس مماج مس ءاربلاو كلا هتنيبام
 هللإب نا.عالاانهزيل ادار ملاف هللإب نم ءآ نمربلا نم نكسلو ىأ( هللإب نمآ نم) ىلا هت لاةفربلا نمالاص+ نيب مث

 كت نورك اولا نازلة دبع نالزخآلا ىلإ نايعالاو ذامناو( رخآلامويلاو 0 هللا ن مىوقتلاو

 (باتكلاو)انودعل. ربج نااولاقدووبلا نال مهلك ةكئالملابنامالاربلا نموىأ(ةكس الملاو) توملا دعب

 لبق
 باتكلا لهأو نيماسملا ضوخرثك ليقو ىض ىم لعف لكلو ريخلل مءاربلاود وج ألوالاو فاضملا ف ذح ىلءنالوقلاو نمآن مرعبلا 9

 8 1 نمر هب مامهالا بح ىذلاربلا نكدوذل» ةلاىمأربلا فوم درئاس ن نءهنأشب اواهذت نأ بح ىذلا مب .اعااربلا سل ليمقفةإ_ىت | م

 رق نميتنكولدربس لان ءوىاشو مفانربلا ن او ل ١ 1 اللا ربا 0

 نآرقلاراهنلابتكسنجىأ (باتكلارةكئاللاو) ثعبلاموبىأ (رخآلامويلاد) رابلا ن؟لو“ئرقوربلا نكلوتأر قل كر فلا



١0 

 توم !ناةةيمةميملا نمو نامد مدلا ناسا لح لاق ل_سوه.1ءهنلا ىل_دهللالوسر نأ مع نب هللا د نع

 ' ديب ز نب وج زلا دعى دملا نب ىلعو كا أ لاق لرد نإ دس اودجاه نأ رس دكا و لاطلاق نامدلا

 نءدب زنب هللادرع ةباور نمثي دا اذه ىطقرادلاج رخأ دقو :ة*ىوقدب ز نب هللا دبعهوأو فة
 هدنسحصإالاع رع نعىو ريلاقوثيدحلا اذهىل رعلا نب ركوبأ فءطزاعوف ىمرمع نبا نعهيبأ

 صيصخت ففاتخاو فوقوملا حي صلاو اعوذ صوافوقومرمع نبا نءثيد+لا اذه ىوري قهمءلالافو

 ىذلا نايعلا كل دهشي و ما لاحعاولاو ديكسلا نال صيصختال كلام لاقف لاحعطااو دكت! ىف مومعلا ذه
 ةئلاثلاةل5_سااوب مو.علا نم ص م وهف ثيدحلاهلدهشيونامدام*ىمفاشا|لاقو ناهرب ىلا قتفنال

 عافتنالامظعم ناله ىلاءتهتئارك ذامناو مرحه ئازجأ عيمجب رب زغاخا نأ ىلعةمالا تعجأ جي ري زنخلا ىف

 ءانتع ناو اذكورهاطهنا كلاملاقو س هناءاماعأ ار وهج لا ةف هتسا< ىفاوفم امن هن قاعتم

 هغولو ىف فك« مدقلاو باكل اكه نأ دب داري زنخلا غولو ف نالوق ىفاشالوةايح | ىهةراهطلا ةلءنال
 ظياغتلا ناليقورب زنا فالح هفاًأتتناكب رعلا نال ياكل ى ظيلغتلا نأ امن قرفااوةدحاوةاسغ

 نم د( هلاريغلهب له ا موهلوقك- ىف ةعبارلاةل لال هريغىلا ىدعتي الف ءانعم ل عيال ىدرعت باكسلا ىف
 اذاىراصالاة>ي.ذزاجأ ادمهمانصالا هن وعذب وناك ىتا'ناثوالاة دبع غابذ كالذدا ارملانا معز نمساذلا

 ماعطوهلوق مومعا بيسملا نب ديعسو ىهدلاو نسا ارلو كموءاطع ب هذموهو حيسألا مساباهيا ىمس

 ىلءاو<ذاذامهنأ يف ةخلاو كلذ لال ةفيدحوب أو ىفاشأ او كللاملاقو مكل لح باتكلا اوتوأنبذلا
 دوويلا متعم_ساذالاق هنأ بلاط ىبأ نب ىلع نعىورو مرن أ ب جوف هتلارب_ غل هباولهأ دةف عم_ساا مسا
 نولوقياملعي وهوموحتابذ لح أ د_ةهنلا نافاواكف ,هوعم_توا ذاواولك أتالف هتلاريغا نولهيىراصنلاو
 قرطخاايدارملاو هيلعهركتملاهيلا أحلا لاف اك ملاوهرطذملا د رطخملا كح ىف ةسصماخلا ةائسم ا
 رطخملاورانلا لخ د تام ىتحاهنم لك أ,رف ةةيملا لك أىلارطضا نم ليق ىت- فاتلا فاخ ىأرطضا نفهلوق

 هذهدوجو عم عفتربم رحتلانافةتبلا ايش دالرةفب وأةه2 ىف عوج وأءارك ابامإ ماقأ ةئالث ىلع

 امآوءارك الالاوز ىلا كلذ حيبيفدارك الاامافةتيا اهل حابتو هيلع مئاالف هلوق ىءانثتسالاك< ماسقالا

 ىفاشللو ه_.ةءاماعلا فاتخاف ةردان تناك ن اواهنم عبشلا ازاوج ىف فالخ الف ةمئادتن اكناوا الف ةدمخلا

 كلاملاقدب و عيبشلار دق لك ًايىفاشلاو ةفيدحوبالاقهب و قمرلاهب دام لك ًايهنأامه د نالوق

 داعالو ناطلسلا ىلع ج راخريغ غ اب ريغ ىنعم سامع نبا لاق د داعالو غ اب ريغهلوق ىف ةسدا سا |ةإ ملا 9+

 لك أينأهر فس ىصاعللزوجالفهالوم نم قب أ وأ قي رطاا مطقل ج رك نإب هرف_سإ ىصاعلا ىنعيدةعم ىأ

 هلةناعاهلةّة ملا ة-ايانال ىىفاشلالاقهب و بوتر .ج> نب رفاسملا صخرب صخرت الواوا |رطض ااذاهتيلا نم

 ةيلالك أحابأوةفينح وب ألاقهب ول كالا ىلا ناعجر ناودعلاوىنبلا نأىلا موق بهذوهداسف ىلع

 دعتمريغى أ داعالواهرب_غدج وهوة.1لا بلاط ريغ ىأ غاب ريغهلوق ىنعمىفل_ءقوايصاع ناك ناورطخلل
 (باتكلا نمهللالزئ اء نوةكي نيذلانا) لجوز هوقو نم دو زمالوا- لحتسمريغ ليقول دحام

 نأنوجرياوناكو لك "ام لاوايا دملا مهتلغس نم نو.دصياوناكمهنأ كلذو مهئامل ءو دوريا ءاسؤر ف تلز
 لاوزو مهلك ام باهذ ىلع اوفاخ مهريغ نموهو مس وهل عهّللا ىلص دمت ثعباماف مهنم ثوعيملاىجنلا ن روك

 هللالزب أمنودكي نيذلاناهللالزئافادوةكدف لسو هيلع هللا ىل ص هللا لوسر ةفص ىلا او دمعف مهتساي ر

 نب رسفملالوقا ذه هون تقووهتعنو إسو ءيل هلأ ىلص هللا لوسر ةفص نم باكا ىف ىأ باتكلا نم
 رتاوتلاوةرهشلا نماغلب دف لي الاوةاروتلا نال عنتمم اذه نيملكتملا دنعو ىزارلا نيدلار فخ مامالا لاق

 | ةؤبن ىلعةلادلاتايآلا فرع نم مونم ناكدق هنال لب وأتاا نوقكي اوناك لبامههف كلذر ذ-هت ثيحىلا|

 (كين - (ترلع) - ) ٠6

 لز:امنوفكنبذلانا)
 ةفص ىف (باتكلا نمهللا



 هيادلد سم ع نس( زرام تابيط ن ءاولكاونمآن بذل اهب ي)هوقب لال _- - نوكرسش ا همروحار نا نيب مئ ءظع ولا( نولفسي ل هف ) كانربخ ىلا

 ممنلا ىطعم هب أن ورقتوةداب !ايهنوصتخت كنا : مدن !(نودب عل ءايأ مج :كن ازاهومك ةزرىذدل(١ (<١ هنياو ركشاو) هنالالح ن وأ

 | مرح ا) لاق مرح ا نيب مت

 لكح ىهر (ةتملا لع

 | ةاك ذريغ نم حورلا هقرافام

 ىأ ءادعامقنوروك لالا

 ةتيملاالا يلع موحام

 هلوق' لئاسلا ىنعي ( مدلاو)

 نائيمانل تاح أ ثي دحلاب

 دارحلاو كمسل !نامدو

 مو ) لاحط وديكلاو

 رب زخاا ىلع ( ريحا

 صخو هئازجا عيمج
 لكلاب دوصقملا هنال محللا

 ىأ (ةللاريغل هب لهأامو)
 هاعرك ذف ماسالا ع
 || لالهالا رصأو هنلا مساريغ

 هبعفرىأ ََت رو سلا مور
 لوف كلذو مصالت وسلا

 3 الا مسإب ةيلهاجلا لهأ

 ىأ( رطضا نخ) ىزعلاو

 ىرصب نوذلا رسكب ولأ
 ءاقتال مصاعو هزجو

 نونلائعأنينك اسلا

 م اهمشاو 1

 1 يضل

 دعتم (د اعالد): ةهوهشو

 نم لوقو ةجاحلا رادقم
 الو مامالا ىلع غابريغلاق

 فيعض ماوحر فسم ىفداع
 الب حيسب.ال ةعاطلارفس نال

 رضحلاب سحلاو ةرورض

 ةايحلاهعم قيتو ماوقلاهب عقيامر دقهل حابب رطضملاو نامرهلا قحتسالف ناءالا نعج رخال غب نالو رفسالب حيب»

 نعى للاب قطنلا نعىأ اكمضأ 1 لفعبالو ءمشإ نال:

 هلوؤ 0 مويؤال صاح ناك بطل !لقعلا نال ى كلا ل قعل هيدارملال و (نولةءيالمهف) ىدطا ؛راط |

 بوجد>وال ن وكي ,دفاولك هلوق ىف رمالا نال ف (5 انةزرامتا مط نماولك اونمآنذلا اهم ا( نلسورَع.ا ا

 الخاذا ة>ابالل نوكي دقو فيضلا عم ا الكب دنلان ود قو اهنعررض' أ|عقدو سمن ءلا ان لك لو

 ه.اعهللاىل ههننالوسر لاق لاق هنع هنلاىضرةرب ره ىب نع (م) لالخ اوه بطلاو ضراوعلا» ذه نم

 10 ًايلاقف نيا_ راهب يصاامب نينموملا رمأهننا ناو بيطلاالا لبقيإالو بيطةتنانا ملسو |

 بااليطي لجرلارك ذمثك انقز رام تابيط نماولك ١و:مآنبذلااهماايلاقو م مم 1

 ا ٌءوماوس« سامو ماوحهب اليسر امسلا ىلا هدب ربغ |
 ماعطلا نم ذاّسملاب .طلا ليةوةفاظنااو ل_سغلاو نهدلإب دهءلا ديعبلاوه 0

 ةيمعن ىلع ىنعي (هنناو دركشاو) كلذ مط ىلا عت هنا حاباف ماعطلا نمل لا لك أن ءاوهزنتاموق لماف

 لاءذ_همك زر ىذلاهننا اوركشاىأ (نو دبعت ايا متكنا)

 ا يراوغ ها يعور عن 0 0 فا م ل

 ا 500 ار عذاعناك ريغ نمهح ور هتقرافام لكسف ةن ا تير اةنالا هته ف

 ميج همحأب دار ًاهنافري ثيل ناو مدلا ا انوه وشتم نب راصلا ىف مدلا لمحت برع تك ا

 0 530 أاند) 1 ل سلا ٌ

 ىلا ىنعي رطضانك) 4ة- 000 هن طعما

 ةزواجمو /ظ!اوهو ناو دءلا نمهلدأ (ناعالو) د داسفلا ىتيلالصأ (عابريغ) اهبلاج وحأوةتيلالك أ
 لاح ىف هلك اك ىأ ( روفغةللانا) اهلك فج رحالذ ىأ هيلع مئاالؤ لك اف ىأ ) اعمئاالف)دحلا

 كلذ ىف هدارعا صخر ثردح ىنوا (مميحر)ةرورضلا

 ةعباالك أ 1 رك ىل ةمالاتعجأ 0 00 3و 0 هدف

 امافدار هلام راع 0 ىذمرتلا 10 ايل ا

 دارجلا لك ًاناد ىو سوات اوز عبس مسوي .احهئنا ىلص هللا لوسر عمانوزغلاق ىفوأ ىبأ نبا نع ىدر
 هبس أب ال ىىفاشلاو كلاملا ةفءارلا نعقاطاات كا كمسلا ىف فا او ناحعم .حصلا ىف هاجرخ ا هعم نحنو

 نمافطاملاق هنأ بلاط ىبأ نب ىف ءنعىو رز هوركمهنا ىنج نب اص نب ن سا وهباصصأو ةف.نحوب أ لاقو

 هتحابا بوب أ ىبأو قيدصلار كبىب أن عىورو هلثم هللا درع نب رباجو سابع نب | نعو دلك انالفر حبلا ديص
 ىورو اًممهقايحواموهتذخاامهلك دازحلا لك ابسابال:ة.ن> وأو ىفاشلالاقف دارا ف فاتخاو

 توعىتح هنءلّغ نافئوثنوه-أ ًارعطقي نابهلثمةاك ذك ذيايح ذخأ امو لحالفاتيمدجوام نا كلام

 ىفاشلا لاقهب عفتنيالو لكؤيال سمن مارح مدلا نا ىلع ااعلا قفناو مدلا مسح - ىفةيناثلاةلثسملا )ب لحيالف
 سدياذ' 4 : اللاق مارح سبل كلمس 1 مدةفين>وب أل اقوح وف مريغوأاحوفسم ناكءاوس ءامدلا عيج مرح

 هي أن -ٍلسأ نبدي ز نب نجرلا دبع نع ىنطقرادلاىورلا ادطلاوديكلا مدلا نمع راشلاىنثئتساو ضيبأ

 ءعمسنالىذلا مصال ةلزئع اورا -_ ا

| 

 هنأنور تاو ةدارءاابهنو ص مج كنا معنل

 يا

 رئابكلاب ون ذلل (روفغهللانا) لكالا ف ع االف) ةرورضلا عف دنتامر دقب ردقيفرارطض الل ة-ابالا نال عبشل

 اشرلا كلذ ىلعمهذخ ًاومالسلا هيلع ىنلا تمن مهريرغتو دوويلا ءاسؤر ف لزنو صخر ثيح ( ميحر ) رارطضالا دنع هيا !لواَتنب نخاؤي لاف



 ىأتوغاطلام-هؤايلوأ اورفكن يذلاوىلاعتهلوق ةبآلاهذهضقانبالو مزالو دعتم نابأوهبءافخالةوادعلارهاظ (نيبم ودعكاهنا) ١

 اهغا) نطابلا ف مهك اله كلذردي ربو مطاسمعأ طنب زب وةالاوملا رهاظلا ىف .مي ريدنافارهاظ مهياوو ةقةح سانللو دع هنال ناطي#فلا ظ

 حيبقلاب (ءوسلاب)؟صأيامتا (991) 2 ([طقريخل ؟سمأيالىأهتواد_عروهظو هعابتا نعءاهتنالابوجولنايب (مكسمأب

 زواجتيامو (ءاشحفلاو)

 متاظعلا نم حبقلا ىف دحلا
 ليقناطيشلاهيلا كو ءدبام ىلا كلها لحمد ده نأاورذح ا ىنءملاوهيالزوهراثآ اوهءثنالو هناوعأتال

 ودعكلهنا) ىلاعنهلوقب ريذحتلا اذهةلع نيب مث بونذلا نمتارقحلا ىهليقو ىصاعملا ف روذنلا ىه

 ىلاعتلاقف هام هتوا دع نيب مثمدآل دوجسااةب.ايهنوا دعىلاعأةلنارهظأ د_ةوةوادعلارهاظ ىأ (نيبم

 نم حب قامو ىصاعملاا ب ىنعي (ءاشحفااو) هب زخ وهبحاصءوسامءو لاو مثالاب ىنعي ( ءوسلاب؟مايا.ا)

 لخذلاوهليقوانزلاءاشحةلا ليقو دحلا هيف بح امءامدفلاو هيف دحالاب ءوسلا سابع نبالاق لءفو أ لوق

 ةدسافلا بهاذملا عيج كلذ لوانتي و ماعنالاو ث رامي رح نمىنعي (نوماعتالام هللا ىلءاواوة:نأو)
 ُ ا 71 هذه نعةرامع هة:سوسووناطيشلا م انا لعاو !سوهيا هللا لد هنلال وسر نءدرت لو هللا اهيف نذابمل ىلا

 د 3 : 0 ١ ىفمالكلاه شن ةيفخ ةمظتنمتاوصأو فورحرطاو4ل ا هذهةرهامو هيلق فناسن الا هدح ىتلارطاولا

 0ك رقلاك ناظيشلا او ناسنالا رطب ران كسلا عنو لاكن هلا وهرطاو#ل!ءذهلعاف نامت جراخلا
 لك دف لخدب دع 59 35 : 2 3 5 5

 0 2 5 نمىر<ناطيشلان ا |وهياعهنلا ىلص ىلا نعحيحصلا ثيدحلا ىف درو -ةو كلذ ىلءهلر دقملاوههللاو
 عل - 3 557 . .٠ 2 37 1 .٠ 7 1 2 1 ١

 3 هانا كاكا اذاو) لجوزءهلوق م ناسالا نطاب ىلارطاوخلاهذهلاصيال كلذ ىلءر دق ااعاو مدلاىرج مدآ نبا
 ا 5 : 0 0 5 5 :

 ريمضلا (هللالزناماوعبتا انءاباهيل ءانيفل أم عبقت لب فوع نب كلابو ةج راخ نب مفار لا ةف مالسالا ىلا دووبلا ل_سوهياعهئلا ىلسهنلا

 باطخلاإلد_عو سا'ال  نموهلوقىلادوعي .طىريمضااواهلبقاعةاتمةبآلا نآ ليقو ةبآلاهذه هللا لزت افانم لعأ ارانماريخوناكمهف
 تافتلالا قإ رط ىلع مهنع ةدامع نم ىنعي انءابآهيلع انيفلأام عبتن لداولاق فردا وكارتشم مهو ادادن هللا نود نمذختي نم سانلا

 ليقونوكرشملا مهليق اماوعبتامط ليقاذاو ىنعملاو ضرالا ىف م اواكس الا اهعأايهلوق ىلءدوعي مطفف ريم_ْضلا لب ليق 'ومانصالا

 مهاعدامل دوويلا نم ةفئاط ' رحت نم (انءانكهيل - )ان دجو ىنعي (انيفلأام عبق" لباولاق) مهسفن أ ىلع اومرحام لياك ىف ىنعي هللالززأ

 هياعهتلا لصةنلالوسر | ىمأنمأيش نوماعبال ىنعي ( أيش ن واقعيال) .هنوءبتي نيذلا ىنع.( مهؤاباناكولوأ) ىلاءتهللالاق ليلحتلاو

 عابتاو نامالاىلا 00 مطبرض مثباوصلا ىلا ىأ(نو دةمالو) اين دلا ىمأ نول قعياوناك مهنا كلذو ص اخ هان« هر ماعهظفل نيدلا

 امعبقت لباوااق) نارقاا || مهغابىعارلا توص قيعنلا(ءادنوءاعدالا عمس,الاع قةتئىذلال تك اوزذك نبذلا لثمو) ىلا ه:لاَتف الثم

 هليع) اندحو (انيفلأ لثك" للاى مهتاعدو مهاظعو فرافكعلا لم وداي كل .وةبآلا ىنعمواه دحو ميغلاب ىعارللالا دن لاقيالو

 اةماريخ اوناكمهئاف (انءابآ || ةلزفع ل سو هيلع هللا لص لوسرلاوهو هتلاىلا عادلا راصفانومالا عمتالىهو منخناب عنب ىذلاىعارلا |
 هلوقب مولع هللادرؤ لعأو كلذكودارمال نطفنالوت وصلا عمن مهلا ن أل ثملاهج .وواهمق وهنا مغلا ةلزخ؟ رافكدا| راصو ىارلا

 لاحللو اولا (مهؤابآن اكول وأ) اورذك نيذلا لثموهانعم ليقوهب نوعفتتيال نكساو مسوهياعةللا لصلوسرلاتوص نوعمسي رافكساا

 درلا ىتس-هأع ةزم_طاو توعلاالا ىهنلاو مالا نمم_هفنال ىتاا ممتاهبلا نم هب قوعنملا لثك هلوسروهللا نعمهمهفو مهلقعةلق ىف

 مهنو حبي هانعم بجكتلاو ىتاامان_دالامماعدىفاورفك نيذلا ل ثمودانعم ليقو قعانلا نعج راخهب قوعنملا لثملاب ىنعملا نوك.ؤ

 نولقعيال) مهؤاباناكولو كلذكف ةلدعلاو ا ىنعهنأريسغ ئنثب هقيعت ند عفتنيالوهف منهل, قعاذلا لثك لقهئالو هقفتال

 0 ناهل_قىذلالوقلاولومت١١ اذهنيب قرفلاو ءاليلاوءانعلالا هتدابعو مانصالاءاعد نمهل سيار فاكلا
 : 0 (نودسم م-_سوهيلع هللا ىلصلوسرلاوهو ىعادلاوهفوذ#ل !لوالا لوقا! ىفو ماذصالا ىهو وعدا اوهانه فوذلا

 لاقف الدش. مل برز || هباوعفتطيلولوسرلاءاعدو قالا اوء.ساذاىهنال مصلاقف موتيكسبت ف داز اهلي مههبشال (ىعكبمت)

 (ءادنوءاعدالاعمساالاي) دارملاو حيصي (قءنيىذلالثك ) اورفكن ذل ىعادلثم وىأ فوذحم فاضملا (اورفكن يذلا لثمو)

 لثكراصيتسا الو ناهذأءاقلاريغ نمت وملا ىودوةمغللاس رجالا ءاعدلا نم نوعمسيال ,مأىف نامجالا ىلا ءوبعاد ل_ثمو ىنعملاو مئاهبلا

 هيفدحالام ءوسلاليقو

 نأو) د> هيفامءاشحفلاو

 رجلا عضوم ىف (اولوقت

 ئاعؤدسلاب دع فامعلاب

 لاقيت وصتل !ىرعتلاوءالقعلا ,يفتاكرخا اش دعالو اطرجزواهب تب ودنوهىذلا هءادنو قعانلاءاعدالا عمستال ىت'|مثاهبلإب قعانلا

 نع( يم ) ناثربخ ١) مهمه ىأرمذم ادةبمربخ (مص) عميالدقو عمي دقءاعدلاو عمسيامءادنلاو نأ ضب ىعارلا عنو نذؤملا ينعن



 دادنالا ىدذختم ىلا ةراشا(اوملظ نبذلا) ملظعا ىمأ تب أرل كلذ ىرتواو ىأ ب طاخم لكو أ لوسرلا باط ىل: ىاشو عفان ىرت (ىريواو)

 مظأا اوبك:رانيذلاءالؤهلعي واو ىأهباذ_عديدش (بادءلاديدش هللا نأو) لاح (اهيجهننةوقلا ن'باذعلا )ىاش نوري( نوربذا)

 موب باذعلا اونياعاذا نيلاظالهباقعةدش نوماعإ و مهدادن أن ود. ءاقعلاو باولا نم ئد لكى لع ىلا ةنناهاك ةردقلا نا مهكرسث ميظعلا

 باو لصوباهاقهنمفو<و أهيلا قوش امف ءاجاذاو نال ب اوما ف ذف- ةرسسملاو مدنلا ن.فصولا تحت ل ديالام مهم ناكسل ةمامقلا
 لب هلا ىلع اًءاخ داع او ىضاملا ىلع ل دةااهعذوذا اذيكو ىضانملااهماب ولو )7١( تبهذم لكه- فكلقلا كهل

 ىالوءارضلا ينال اوءارسسلا ىفىلاعت هللا نع نول دعي ال نو. هؤملاو نيدلاهل نيداخمهللا اوعد كالفلا ىفاودكر ٌْ

 مهداة رملا صنف ةريثك انانصنودبعي رافك !'وممم رنو دوب ني. ؤملان الي قوءاخرلا ىفالو ةدشلا

 تناك ةيحلايدوبعملاهلدهش نمودو.>افالوأ مهم َّشانالهللامحدشأ اونمآ نيذلاولاقامنا ليقو د->او

 ءاتلابىرق (اوماظ نبذل ىربواو) هنو. ومومحهلوق دن عةبجلا ىنع.ىف مالكا اطسا دايو مأهتبح

 هانعمو ءايلإب ىرةوامظَا سمأ تي أراب اذعلاةدش ىفاوكرسث أ ىن_عباوماظ نيذلا د-كئاب ىرتولو ىن-هملاو

 ناورفكلا ةرضماوفرءارانلا ىف م_ مف ذة نيح باذعااةب ؤرد_:-مهسفنأ اوماظنيذلا ىرب ولو

 ىنوكرشياوناك نذلاىأر وادانعم (اءيجةللةوةلا نأ ب اذعا نورب ذا) مهعفنيالمانصالا نم هوذختاام

 م.داع ريسغ قارعت عقو
 نوريذا ن. لدبي وهو

 (اوعبنانبذلا) باذعاا

 ءاسؤرلامهو نوءوبشءاىأ
 نم (اوعبنا نيذلا نء)

 (باذعا اوأرد) عابتالا

 فاؤربتىّالاحاله.ةواولا

 ىلاهت هللا ةردق نماو دهاش مهنا ىنعملاو اعيجهللةتاثةوقلا نب اذعلانور نيحاوماعاةرخآلا باذءارن دلا

 (باذءااديدش هللا نآو)دو#جاو كرمشلا نم هيلعاوناك ام ىلع سيل ىمالا ناواءيجهلةوقانأهعماونقينام

 رشم نمةدافلاىأ(باذعاااوأر واو ءبتا نيذلا نماوعبتا نيذلا) دعابتومزخت ىأ(أربتذا) لجوزع هلوق

 باذعل الوز دذع ضد نممهضعب أريتيف عابتالاوةداقلا عمحنيح ةمايقلا موب كلذو عابتالا نم سول 0 3

 ع تاذدعلا م م هلا

 ىلع فاقع (تءطقتو)

 لدولا(بابسالاءمإ) أرب
 باس الا نمو ذحاو نبد ىلع

 )رك انلنأول) ءابتالاىأ

 (أمتف) ذل كلا هقحر

 ىنعلا باوج ىلع بدن

 ىنعملاو ىنع ا ىنعم فول نال

 مهنم) ًاريتنفةرك انلت يل
 (كاذك )نآلا (انماؤربت

 عيظفلاءاربالا كلذ 1

 ىأ(م.طاعأ هللا معر)

 وهلوقلاو سنالا نم نؤربتي نيطايشلا مهل قو مهريغ نعتفيكسف مه: | نع هعفد نع مهزوم

 ةقاد_دو ةبارق نم اه نولصوتيايندلا ىف منيب تناك ىتاتالصولا ىنعي ( بابسالا مهب تعطق”و ) لوألا

 اهيلع نوداوي ممن تناك ىتلا فلل اودوهعل !ليقؤان دلا ىفاهن وامعإ ,بنيب تناكىلالامعالا ّليقو

 ةدوموأةبارقوأ ةع. رذ نم ئثىلاهب لصودرام لكىمسو لخنل هب دعصي ىذلا لبا ةغللا ف بسلا لصأو

 ًاربتنف )اين دلا ىلا ةعجر ىأ (ةركانا نأولإ) عابتالا ىنعي (او بنا نيذلا لاقوإ) هب دعص, ىذلا ل حلاباهيبشنابدس

 مطامعأ) هللا يب ريباذعلا .هارأ م ىأ(هللا مهم رب كا ذك )مويا (انماؤربتاك )نيءوب لا نمىأ (مهنم

 1 اا ها هنامرلع ءايتلاهدشو هيافإن ىلع ما ةرششملاو كالطاباونقيأ هنال (مهبلع تارسس>

 نورسحتيفايندلا ىف اهوبكتراو !هوامعىت لات ايسلامهم رب ىلاعتهللا نا ىنعملاو هبكستراام ىلعءإج

 لاقيفة_:جلا ىف مطزانم مطعفر ليقراهعييضت ىلع نوم دنيف تان_هلا نماوك رئامممب ربل يةواهوامعم

 مهنافام ىلع نومدش و نورمسحتي ني> كلذف نيئمؤملا نيب مسقتمث هللا متعطأول < :ك اسم كلتمط

 ةريحبلاو ماعئالاو ثرذا نم مه_سفن أ ىلعاومرحاهف سلم ىن وةعصعص نب صاعو ةعازخو فيق* قتلت

 ىذلال لا نمولص أر هنعرظحلاةدقعتلحناو عرمشلاهإ-أىذلا حابملالالحاو ماخلاو ةلبصولاو ةبئاسااو
 نالرهاطلاوه ثيطلا ليقو مارا فاعي ولالحلاالا ب يطتسإ 1 داعب امبيطااودقعلا ض.ةنوه ثا ا د رم اوذدلت ع

 هائعم ليقو هليبساوك<كلتالىآ (ناطيشلا تاوطخاوعبتتالو) هفاعتو سفنلاههر كنت سجنلا 1 1
 ا . 5 ثتامادن (مهيلعتاريسح)

 ال : 1 ./ ناكم تارسحالا نوربالف تارسسح مهيلع باقنن مطاسمأ ناءانعمو مهب ريل لاثلوعفم ىهو

 ةحابا مآ (اواكس انلااهيأإي) اهوحنورئاحبلامهسفن !ىلءاومرح نميف لزنو نوعاداهنف مهل ( راملا نم نيجراخ مهامو) مطامعأ
 لكنمارهاط (ابيط) ضرالا فاملاحوأ اواكلوعفم (الالح) لوك أمي سبل ضرالا ىفاملكنال ضيعبتا نم (ضرالافام)
 لصالا ف ةوطخلاوركبو بأوةزجو مفانو سابعهريفغوورمعوبأ ءاطلا نوكباهبلا وعدي ىتلاهفرط(ناطيشلاتاوطخاوعبتتالو) ةهش

 هتنس ناساوهب ىدتقا اذا هناوطخ عجتالاقب د ىطاخما م دق نيب ام



 هيلا لجامع عفتني هيلا ل اوم اوي ريهنال ع فتن» لماملاف كالذرب_غورحبلا ضوخو نفسلا ب وكر نو
 ىمس باحعسلاءامسلابدارأ ل _يةرطملاىنعي (ءام نمءامسلا نمهتنالزت ا مو) ىلاعتهلوق س.اخلا عونلاف

 اهنيعب ءامسلا دار ل يق و ضرالا ىل الز هنمو باسلا ىفءاملاهنلا اخ ءامسوهف كالظاف كالعام لك نال امس ١
 (امتو.-عب ضرالا) ءاماإ ىأ (هبايحاف) ضرالاىلا ءنممثبا>سلا ىلا لزتي هنموءامسا ىف ءامادلا اح
 ءايحاورطال'لازب!ىف ةبآلاو ةت.ءاكىهفراطا اهبص ملوأي_تتيقترلاذااهنالازاح ومد امساهي واهب أ ١
 رادقميهيلاةجاحا تقود _ذع هلوزنو تان و ناوي> نم ع+ !ءايحال ابدس هإعج ىلاءت هللا نا هن ضرالا |

 قرف 5 (ثب 9 0 ةسداسلاعونلا 8 ناكمنود ناك هلازئارءاعدلاو ء' ةستسالا دعو هع 1

 نقلا ميج نم ضرالاء بو ىلع بداملك دب ريسابعءنبالاق(ةبادلك نم) ضرالاف ىأ (اهذ)
 ىفالتخالا نم م-هفاد م مداوه ةدداو لد ىلا عجرن نا نالا سنج نا ثا ذ ىف ةبآلا اومهريغو سانا

 راسه د ا ىن ىلع ساقي مث الذ ريغىلا فاصوالاو قالخالاو عئابطاو ةنلالاو ناولالاولاكشالا ورود" |

 ءابكسنواب و:جوالامثواروب دوالو ةاهماهم ىف ىعي ( حاب رلا في رمصتو ) ىلا عت هلوقمباسلاعونلاهف ناويحلا
 لاو( فاهفي رصت لاي قوءابكن ىمستاوماه.فاتخت عبر لك-ف حي به ءربغ نه ىنأىتا خرلا ىهو
 لقو جيرل هللادو:ج مظعأس اعنا لاق ع راهنالا4 ر تيم-وةدراب و ةراحوةذ_داءودنيل اهباهم |

 حييرلا ىهوروبدلاوبو:+لاولامثااوابسلا حاب رثالثىفةراشباا ليقوهدضوأ م :سءافشلالا ع رت هام

 ىكلذ عم ىحو ىربالو ك.ءالهرطأ مجاونا عرلاىفةبالاو اهيف ةراشب الف داعاوب تكداهأ ىتلا مقعلا ا

 ني_ءةفرط تكتم ولف دوجولاةايح كلذ عم ىهو ميظعلا نايذيلا بركورخصلاو حشا ماقتةوق' ةياغ ْ
 ءامسلا نيب رخسملا باحسلاو) ىلا ءتهلوق نمانلاعونلا © ضرالاهجو ىنام نكنأوحورىذلكتملا
 نم« يفام عم باح لانا كلذ ىفةبآلاو بح: هنأكهريسةعرسلابا>عس ىمسلاذملا ميغلاىأ (ضرالاو

 ةروكدملاةنانعلا عاونالاه ذه ىفف ضرالاوءامسا نيب اةلعم قدي ةهظعلاةبدوالا ينم ليست ىتا ةماعلا هايملا ْ

 وهوريظنالو هلك رشالفهكلم ىف د_>اولاههاورات ار داقلا عئاص'ادوجو ىلع ةوظعةلالد ةبالاهذ_هى |

 ىلعةلادلا هتاعو:ه.لئالد نمرك ذاعف ىأ (ٍتايآل) هلوةو ودالاهلاالد حا وهلا حطاو هلوق نمدارملا |

 اة'اخاط نا ىلع لدن ةريثك ت انآ عاوتالادذه نمرك ذاك د ١> و لكف نال تانآ ع جاع 'لسيق هتينادحو

 ءام_ثالا هذط نانوماعيف مهمواقب نوركسفتإ ومطوقعءافمإ نوراظنيىأ (نولدءب هومل) اراةةءاربدم

 نمدخت نه ) نيكرسثلا ىنعي(ساناا نءو) لجوز هلوة دب ريام ىلعارداقاعن' صواراةخئارب دموا.ةااخ

 مهؤاسؤر مهولاجرلا نمءافك الادادنالا ليقو عزانم لم .هلوأ دنهل نو <,ن أهلنا ىلاعتو ىلاعت هللا دادنأأ

 ضخبلا ضرةنبحاومهملان وايعومهنود 0 و2 ) ىاعآ هلل ةيصعم ىف منوعيطي نبذلا مهؤ اركو

 نوب<ىنعللاوهللا ني:مؤملا بك ىأ ( هلابك )ةدارالا ةبلاوهبحتنإباضره.:ةلعج ىءانالف تببحأو

 ب هوما ىنعملا نوكتيف هللا بك مهوب انعم ل -ٍيقو لجو زعمهم رنونمؤم ا بحبك ماندالا
 تينا ىناثلا لوقلاب لاق ن.وىلاعت هلل ةيحرافك-ال تشب /لوالالومتااب لاق ند ةحلا فهلا نيب و مانصالا

 مودأ وتب أىأ(هللابح دشأ اونهآنيذلا و) با ىف هلءاكر 2 ءانصالا اوله ج نكس ىلا ءتهننا ةي كر افكتال

 لوالا او-رط هنم ندا ارخا اوأر مادا اوذحما اذان وكر ثا اوهاوسهنلا عم نوراخالمهنال هتيم ىلع

 سس س7 7222222222222 سس سس سس بسسس

 أذاف مهنعربخ كىلاعت هللا ىلا نوب. ةي ودنا هشلا ىف مهءانصأ نعزنوادعي رافكسلاناليةوىنادلااو راتخاو

 هريغورطمءامسلا نم لزتاءنال 090 سنجل انايبارطم (ءام ن ل فوةباغل اءادتبال (ءامسلا نمهدا لزئأادو)
 ال

 دعب ضرالا) ءاملإب (هب

 ىلعفطع ماهي (اه 9

 قرذو (ثب د) ا.>اف

 ن*«) ضر (اهف)

 حجرلا(حابرلافيرصتو)

 ىاهبراقتو ىأ ىلعوةزج
 ابونجواروب دوالوقاهباهم
 ٠ ةراحاطاوحأ ىوالامثو
 هاو هم صاعو ةدرابو

 ةراتليقو حقاوأو امقعو

 باذملاب اروطوة جرلاب
 (رخسلا باح_بااو)

 هللا ةئيشمل داقنملا للدلا
 ءاش ثدح رطمف ىلاعت

 ى(ضرالاوءامس' نيب )
 (نولةعيموقاتايآل ) ءاوهلا

 مطوقع نورعب نوراظن»

 هده نولدتسف نوربتعي و
 اهدجومةردق ىلعع ايشالا

 ةينادحوواهعدبم هك

 ليوم دلل ا ىو اهيدنم
 اهب جمف ةبآلا» ذه رق نمل
 ربتعإمو اهفركفتيرإ ىا

 عمو ىا(سانلا نمو )اهب
 سانلا نمرينلا ناهربلا اذه

 هلبا نود نمدختي نم)

 مانصالا نمالاثما(ادادنا

 مونومظعي (منوبع)
 مياظعت مط نوعد*2و

 (للا 53 ( بو.

 هلع وضحلاو هبا مظعتك

 اك مانصالا ن وبحب ىأ

 مهنيب نووس ىميهللا نوبحي
 مهنه آال نيك ر دملا نم (هتهارح دش اونمآن نلاو )هنلا نينمؤملا بك مهنوبحيل يقودها نوب رقتي وهئلاب نور قي اوناكم منال مسبح ىف هني و
 هلن وعضو هيلا نو ءزفيف ا دشلا دنع هيا ىلا يهدادن أ نع نول دعي نوكر سشملاولاحب هريغى ا هنع نول دعيال منال



 درف (دحا 0 .هاو)
 هلام بمال هية هلا

 مس نا اي

 رب رغت ( وهالاهلاالإا هلا

 هبابناوهريغ ىنب ةيناد>وال
 لدب هبال عفروه عضومو

 زوحالوهلاال عسضوم نم

 لدب لدا نالانهبمنلا

 ىاثلا ىلع داّتعالا نأ ىلع

 كلذ ىلعةبآلا ىف ىنهملاو
 دامعالا ن أىلء لدي بصنااو

 نجرلا) عقرولوالا ىلع
 ميل ىلوملا ىأ ( مي>رلا

 الواهعورفو اطوصأ متنلا

 اهةفصااهذوم هاوس عش

 هيلعم:مامارمعناماهاوس

 ىلعوأ ادام ربخ هنأ ىلع

 ىل-ء الوهنم لدبلا
 مض !نال فصولا

 نم نودرشملا نعاتلو
 ىلعةنآ اوبلطو د_>اوولا

 قلخ ىف نا) لزن كلذ

 ضرار «تاووتكلا

 (راهنااو لللا فالدخاو

 رهتلاو لوطلاو نوالاىف

 تاطدلا) ىفناناتإجو
 ىتساا كالفااو) ءىجناو

 مفنيامب رحبلا ىف ىرحن
 امتمهعفني ىذلاب (سانلا
 سانلا عفنب وأ اهمف لمحت

 فنمو

 هريغى

 فدوتالز

٠١48 

 00 تاغ ايفا عولاخا موحشلا مهيلعت.هرحدويلاهللا نعل إ_سوهيللءهنبا ىلصهلوق هياعل أ

 مه:هدحأ :ءلزوالف نينءٌوملا نمةاصعلاام ًاوهلاتقزاوج لسيلدب رافكلا نمنيعم ناسا نعازاوج ىلا

 هطيملا قرمس قراسلا هللا رع 000 ا 1 ني.عتلا ىلع

 نءنعلو ءاكومواب رلا لك آو ةمشو تلاوة مشاولا ]وهيل هللا ىل ههتنال وسر نعلو هدي مطقتف لبحلاو
 لو زنببس (دحاوهلا ممل او) ع وزءهلوق#و حيحملا فهذه لكوهيبأ أاريغا ب سةنا نمو ض ضرالارانم ريغ
 ضصالالخالا ةروسوةالا هذههنالزنافهم_فاوكب رانل فد د #اياولاق شي رقرافكن اةيآلا هذ هه

 دحاوهناهللاةفصق دحاولاو م-ةنيالو ضء.دبال ىذلائنلاوهد> اولا هقية-ودارفن الا ةددحولا ىنءءو

 ةهلالاهعماوكرسش أ نيكرشملا نال كب رسشهل سدلهّنب ود روهت.هولاىف دخ اوليقو يشد كسل هلريظنال

 هباذ ىفد_>اوو هناعو:دم ىف ةكراشيدل كب رعشالهلاءف أ ىف د_حاوىىلاءت هنلاف هيبشلاو ميسقل او كلب رسشنا ىفل

 ةيهولالا نع ءهريغىفأب هينادحوالر دقت (وهالاهلاال) هقا>٠ ند ىش ههمشي الهاف ىف دحاووهل مقال

 هذ هاوس يثالف اهءورفو ل وص عنلا عيب ىو اهنا ىنعي( مي>رلان +حرلا )ىاعتوهن اديمسدل اهتامن و

 : له ١ زب تنب ءامسأ نع 105 كرا : 0 1 ا

 0 3 اب انتًايلف دحاوهلا < طالوت 1 2 0 كا لاقل 1 رار

 لا مهدرو عناصأ !ةينادحو ىلعلال دّدسالاةيخ كهماعو (ضرالاو تاومسلا قاخ ىف نا ) ىلا عت هللا لاف

 قناكولذا هتنادحو ىلءل_يلدكلذ ىفهلاعفأ ناقق:او هتاعون صم ىئاعىف رظالاوهنان؟ىفركفتلا

 هكقق ءراشلااهطهاغفا عنتمالو دا او م أ ىلءامهقافت لاح _ساللاءؤالاهذ_طن'ءناصدوجولا

 هن اقولك بئامع نم ىلاعتو نايس نييقراتدراق دحاوهلر , داو لاعلا اذ ه ق'اخ نا كالذب تدد ةلاكلا

 ءامس لك ةفلةخ سانج أ اهمال تاوهسلا عجا او ضرالاوت اومسلاقلخ ىف نا هلوقاطوأ و عاونأ اةيناك

 اه؟مسىهءامداىفةب الاو بارتلاوهو د_>او سنجاهمنال ضرالا د_>وو ىرخالا سنجرب_غسنج نم

 عوتاو تاينلاوراعلاوراحشالاوراهنالاو رهاوجلاو نداعملاوراحبااولارملا نماومف ىرباموءاملا ىلع

 لوطلاىناهفالتخا ليقوتاهذلاوءىب 4 ىامويقاعن ىأ ( راهن :ااو ليللا ف الخاو) ىلاعن هلوق ىتاثلا

 ليلا 0 3 - ا ا و ا اال ةااورودلاو ناصة: 000 و

 كالفااو) ىلاعتهلوق ثلاثلا عونلا هو دارعلا اصم ليص>ءتاوه امن 1 1 الا ا 7 قى 7

 كلفلا ىف ةبالاوهطا سن إو ةعاستالا رح رجلا ىمسوءاوسةعجو هدحاو نفسا اىأ ( رحبلا ف ىر ىلا

 ةربدموةإبقم جي رلاباهناب رجو بسرتال-فلاحرلاولاة:الابةرقوم ىهوءاملاهجو ىلعاهئاب جو اه ربوع س)

 هلوق عبارلا عونلاو ىلاعتةنناالا هنم ى حش الفرصلا ن احيهوءاملا ناطلسد وق عم الفلا لاسر بلا ريخستو

 ىلاعت هللا نا كلذ ىفةنآلاو حاب رالا بلطل تاراح | ىفاهع .اعل- 1 اواهم وكر ىنعي (سانلا عفن ةنءامع ءىلاعت

 رطق لكصخ ىلاعتهنلا نافاضإأو يعفانمومهتا اراحىف ضرغلاماملن ةلادد_ه 1 نم اقول

 رافسالا ىف راطخالا ماحتفا ىلا ,هوعديايهس كل ذراسؤ لكلا ىلا لكلا 0 أو نيعم ئشن ملاعل اراطقأ نم

 ل يل ل لي يي مب مب ا-للا

 سس

 ل ل ١ م ك0

' 



 دوهلارابحأنم (نومتك 2(٠١ال) نبذلانا) اريبكوأاريغصءايشالاب ( ملع)اريثكليلقلا ىلع زا ( رك اش هللا ناف)

 3 3 قل 1
 ىلع اد ندي لعف ىنعي نيدلا ىف تاعاطلا عيجاربخ عوط: نموهلوةب دارا نأ نمل الوق كلذ ىلع

 نمودها 2 لاقو تاعاطلا عاون أ نم تالذريغو فاوطوةر معو جحو مايدوةق ددوةالص نمهيلع ضرتفاام
 دازفاري_-> عوطت ن.ءهانعمليةواضرفامهب فاوطلا ىر,ال نم لوق ىلءاذ_هوامهم ف اوطلباريخ عوطت

 ىأ 1ملع) ةعاطلا بعز اخ ىأ ) ل اشهلناناف) م ومعال ىلو أل والا لوقلاو ب جاولا : هي فاوظأأ ىف

 ىلا.ءتهللاو اهراهظاوةمع:لاروصأ وهركشلاو هيل ءماعن اللر هظملاوهة_غالا ىفرك اشلاةةيقحو«ةينب
 ىزاجلاهنأ هيد, راد, فطواذافزاجم ىلاءتهنلإةفدىفرك ' !تلافراضملاو عفانملا قحاب الهبال كذب فصورال

 لجوزعهلوق © مما! ناسحالا فةرهاظمدابعا فطلتلا جرخ جرخ ظفللانأالا باوئلابةعاطلا ىلع
 «ياعهنلا لص دمح ةفصاوم ؟نرذلا دوهيلاءاماع فت لزن ( ىدطاو تانيبلا نماء زئأ دنومتكنذلانا)

 اما مايش متكن ميف مومعلا ىلعةبآلا نا ل يقوةارو:لا ىف تناك ىلا ماك>الإ ن.اهربغو مجرلا ةيآو إ-سو

 نالاقدوبيااىف اهتاولوالا لوقلا,لاق نمو بلا صومخمال ظفنلا مومعب ةري_ءلاو ماع ظغالا نال نيدلا
 اجلا عب ئةلاراهطا كرتناهكسلا ىنعمو لو هيلع هللا ىلص د# ةفصاومت مهنالمهنمالا حصبال مكلاا

 امطزن نايا الوالاقةري رهىفأ نع (ق)تبيصم تمظعدقف نيدلا ىمأ نمأيش مثكنفهراهظاو هئايب ىلا

 قائثيمهللاذ_خ اذاوهلوقو ىدطاو تانيبلا نمانازنأام نومتك,ن يذلا نا ادب أ أ ي_ث تن دحام هباّدك ىفهللا

 وأةياغفكض رف نيدلا مواعراهظا لهو ني:,الارخ [ىلاهنومك-:الو سانللهنذيبنا باكلااونوأن يذلا
 اموتكم قبله سي!!لوصولا نءدح او لكن كم ثيحب ضءبلارهظأذ اهنا جحدالاو فالخ هيف نيع ضرف
 (باتكلا ف سانالهانيبام دهب نم) الفال اودراهظاهياع بح نب دلا سعأ نم هماعب د نع ملاعلا لس ىتهلِيقو

 نالاق نموليئارسسا ىنبءاماع سانلاب دارا ن وكي اذه ىلعف ملسو هيل هللا ىلص د# ةفص نمةاروت' ىف ىنعي

 نبذلا ىنمي ( كا دأ) ةفاكءاساعلا سانلاب داما لاق ماكحالا نم هثايدن أ ىلع هلل الز أ ام عيج باةكللايدارملا

 درطلا ةغللا ف نعال لصأو هتج-ر نه مه دعبي ىأ (هللامهنءلي) ىدطاو تانييلا ندهللا لزتأام نومك

 اهنالوقتمئاهبلا نا كلذو سنالاو نحلاالا قئالخلا عيج سا_عنبالاق (نونعاللا مهنعليو) داعبالاو
 نعالتام لية و لقعي نم فصوب مهفصوهنال سنالاو نا مه نونءاللا ل قو مدآىنب ىدامم رطقلا انعم

 لاقف ىنثتسا مثلسو هيلع هللا ىبصد# ةفصا اوم ؟نيذلا ىراصنلاو دوهم ىلا تعجرالا نيماسملا نم نانا

 ايةلامعالا ىنمي (او>لصأو ) مالسالا ىلا رفكسلا نءاوعجر فاول فام ىلعاومدن ىأ( اوبان نيذلاالا ) ىلاعت

 ا مه وت لبقأو مهنعزواجت أى أ (مهيلع بوث كئاواف) لعل !نماومتك امىنعي(اوندب و) ىلا هتدنلا نيب و مهلا

 مطابقا دعل مهم ىنعي (م.حرلا) ىلا ىنعةفؤرمصنملا ,م ولقب عاجرلا ىدابع نعزواج.:!ىأ (باوتلاانأو)

 (نيعجأ سانلاوةكسنالملاو هللا ة:غل موماع كنا 1ك مهواوناموا درذك نبذلانا) لجوزءدل وذ ل

 نوعج أ سانلاهنعلب مثةكستالماهنعات مثهللاهنءليف ثقو ةرفاك-لاب فور ةمايقلا مون نوكنعللا اذ_هليق

 اهدح ا هجوأ هيف تاق نيعجأ سانلاوهلوق ىنعماف هتلمو هنيدلهأهنءليالوه_سفن نعليالرفاكلاتاقناف أ

 رانلا ىف ليقو ةنعالا ف ناممق»«ى |( ايف نيدلاخ) هسفن نءادق نوك_ؤ نيماظا !نمرافكلاو نيملاظ !نوذءاي

 نورظنيالليقو نولجؤيالو نواهعالى (نورظني مهالو باذعلا ,مع فغالإ)امنأش ,ظعا ترمض 1 و أ

 هج زراف مهاارظنءال ليقواور ذدعيل ا

 رافكل نءازو< ورفكلا ىلع تام نم ىلعةنعالا قالطا ةبآلا هذه ةنناطرسش دقو مالسالا ىلع توميهإءإذ |

 ظ

 يأ رعيالتاقولا دن عدلاحنال نيممرفاكنءازوجيال ءاساعلالاق_ كسلا نينامألا هب قلعت مف لا

 ةاروتلا ىف (انلرتأ-)
 تايالا نم( تانيبلا نم )

 هياعد# ىمأ ىلءةدهاشلا

 ةبادطا(ىدطاو) مالا

 هياعهفصوب مال_سالاىلا
 (هانييامدعب نمل مالسلا
 (باكلا ف سانال) 0

 هسيق عدن مل ةاروتلا ىف
 اودمعف لاك_ثاع_ضوم

 هومتك_ةني_لاكلذولا

 منع وهلا مهنعلي كدا و(

 مهتمىاتي نيثلا(ن رونعاللا

 نو هوم اوةكت الملا مهو ندألا

 (اوباتنينلاالا) نيلقثلا نم

 ناءالا كرتو نامكتلا نع

 نماودفأ (اوحلصأو)

 اوكرادتو مطاوحأ

 (اونهو) مهم 0
 ]رك ام ةاوريطاف

 (م-ملءبوقأ كئاواف)

 باوتلاانأو) مهتب ونلبقأ
 اورفك نيذلا نا مي>رلا

 ىنعي (رافك مهواونامو
 ءالؤه نم اونام نرذلا

 كئاوأ)اوب وتر لو نيعاك-اا

 ةك'الملاو هللاةتعل مهيلع

 0 (نبعجأ سانلاو

 مهتنعل مث ءايحأ مهتنعل

 سانلاب دارملاو اناومأ

 نونمؤملا وأ نوندؤملا
 مه-ذعب ذا نورفاكدلاو

 ةمايقلا موباضعب نعل

 ةمأتلخ دانك ىلاعن نهال
 لاح( ني دلاخ)اهتخأ تنعل

 ك1 يسيل ل

 ىأراظنالا نم (نرظني مهالو باذعا!مهعففحبال) الب وهتواهنأ كامرخفت ترمضأ منأالارانأا ىفوأ ةذعالا ىف (اهبف ) .وياعف مه نم
 ةجررظن مهبل ارظنيالوأ اور نتعب نورظنتي الوأ نواهال

١ 



 الف (هيلع حانجالف)

 (١ءم«فوط,نأ) يلعملا

 ءاتلامغداف فوطنيب ىأ

 فوطلا ل_صأو ءاطلا ىف

 دارملاو عيذلا لوح ىثلملا

 ناك ليةاموهند ىعسلاا:هه

 ىلعو فاسأ اف_ها ىلع
 نام_داصمو ةلئانةورملا

 الجر اناك امهنأ ىورب
 ةيةكشلا ىف انزةأصاو

 اه-ضوف نب رح احءسش

 امافامهم ربتعيل امهيلع

 نود نمادبع ةدلاتلاط

 اذا ةيلهاملا لهأ ناكوهللا

 2 فايع ردم ءارعل
 ناثوالا ترسك و مالسالا

 فاوطلا نوماسملا هرك

 ةاهاجلالعذ لجالامهس
 هلوقب حانجلا مهنع عفرف

 ىلء ليل دوهو حانجالف
 كلم لاق كرب سيل هنأ

 ىلاعت هللاامهحر ىفاشلاو

 عوطن نمو) هلوقادكو

 امهم فاوطلاىأ (اريخ

 نمد نكرب سبل هنأبر عم

 ىأىلعو ةزج عوطإ
 ءاطلا ىفءاتلا مغداف عوطتي

 للا

 فوطي.نأ) ميقتسملا دصقا | نعلاماذا منج نمولصأو هيلة مثالف ىأ (هياعحانجالف) ةرابزو 0

 امطلاقيناهنص ةورملاواغصا ىلع ناك هنأ ةبآلا هدهلوزب بدسو #7 امهناد ىعسإ واموع رودن ىأ (امع

 ةورمااواف_ىلا نيد نوف واط ةياهالا _هأناكو ةوارلا لذ ةلئاواق- ماا ىلءفاساناك_ةذلئانو واع

 لزئأف ةورملاوافصاا نيب ىى_ساا نع نوما اج رحتمانهالاترمدكو ءال_سالا ءاجاملف ني نص الاظ»ت
 001 وح ألا نايلست نمضاع نع (ق) هللارئاعش ع نمهناربخأو مهند ا ةبآلا هذه نبا

 هللالزن اىت-ةيله اجل ارئاعش نمت ناك اهعال من لاقف ةورملاواهغ صل نيب ىلا نوذر ماك ا

 تناكلاقةياور فوامهم فوط؛نأ هيلع حانجالفرمتءاوأ تيبلاجح نف4هللارثاع_ث نءةو ا امدا١نا

 «ل_فإ# هللارئاع_ث نمةورملاواف_هكلان ا تاز ىت-ةورملاواذ_هلانيب اوف 0 نوهرك راضنالا

 لوقوهوهب وجوىلا ةءاج به ذف ةرمعلاو جلا ىفةورملاو ام هلا نيب سلا م ىفءاماعلا فلتخا
 نبالوقوهو عوطت هنأىلا موقبهذو ىفاشااو كلام بهذه لاو نحل لاقهب وة_ثئاعورباجور عنب

 نبا نءىورو مد هكرت نم ىلدو نكرب س:اهنأىلا ةفينحوب أو ىرو لا بهذونب ري_سنب'لاقدب وسابع

 كرت نءناه:عىورف كلذ ف دج نع ةياورلاتفاتخاو هيلع ئثالف هكرت نم نأ ءاطعو دها#وربب زلا |
 لقنو هكرتي نأ ىتبذ.الواووسالوا دمع هكرتىف ئيشالهنأ هنعىورو هح>هزحب م ةورملاو اف_صاا نيب ىلا

 هلعف ىف هيلع مئاالدنأ هيلع ق دصي هيلع حانجالف ىف هتهلوة نأ فالتخالا اذه بيسو ع وطت هنأ هع روهجلا

 بجاوةورااواخصلا نيب سلا نأ ىلع دن ال ةيالاه ذه رهاظف حابملا اوبودنملاو بجاولا هك ل_خ دف

 امهدح ا ةيصو مخ ىلعهيفةلالدال ةئالثلا ءاسقالا نيب كرتش' ار دقلا ىل ل'دلا ظذالا نال بجاوب سيلوأ

 نيب ىعسلا نى هقفاو نر ىفاشلا ة ب جاوريغو أب جاو ىمسا! نأ ىلدلدب ج راخليلد نم ددالاذاف ١
 تنب ىتربخ أت لاق 4ث تنب ةيخد نعد دنس ىفاشلاىو رامةرءلاو جالا ناكرأ نم نكر ةورملاواغهلا |

 نيسح ىنأل ارادش رق نمةوف عم تاخد تااقراذلا دمع ىنبءاسن ىدحا ةبييحاومساوةاز<ىبأ |

 ةدش نمروديا هرزتم ناو ىسيهتيأرف ةورملاوافدلا ناب ىىساود»و مل سو هيا عةتلا ىل ص ىننلاىلا رظنن

 ىنطقرادلاهح صو ىسلا <16 بنك هللانافاودسا لوق. هتعءسوهتبكر ىرالىالوقالىت- ىلا

 ةورملاوافصلانإةللالوق تيار لس عقلا هلام وزةشئاعا تلقلاق ريزلا نبةورع نع (ق)

 امهب فوطيالنأ أ .ثدح ىلع ىرأافاموهبفوطي نأ هياعحانجالف رةعاوأ تيبلا جح نف هللارئاعش نء |
 راصنالا ىفةبآلا هذهتازئامنااممم فوطيالنأ هياعجانج الفتناك لوقناك ناكولالك ةشئاعتلاةف ٌْ

 مالسالاءاجا هافةورملاوافدلانيب اوفوطي نأ نوجرحتراوناكو ديدقو ذ> ةانء.تناكوتان نولهماوناك

 فرباجنع (م) ةبآلاةللا رئاعش نمةو رااوافصلا ناىلاءتةننا لزنأف سو هيلعةنلا ىلص هللا لو -راولأس

 ةورماوافداانا ًارقاقصلان ءانما لف زفسل الانا نع ءج رخملاق عادولادج فكل وطاا هثيدح

 و هيلع هللا ىلصىنلا ناتي ذاق ا داافدلابأ دف هبةنناأدباع أدب اهلنا رثاعسش نه

 نأس اقل! نءوبّوجوال ىمالاو ؟<كسانم ىنءاوذخ لو هيلع هللا ىلص هلوةلوهوعيتاف ىلاعتهلوقاىعسلا '

 جتحاو ةرايزلا فاولك انكر ناكف لماكمارح' ىف هب ىؤب وم ءرحلا عاقب نمةعقب فت عرش طاوش أ ىعسلا |

 هنامثتا اولا لاةيالا4_هوامهم فواعي 00 8 حانجالف هلوقب ى لات وجو ىربالن هو ةفم :بوبأ ا

 ىلاعتهلوق نأب لوالا نءبيج أو بجاوب سيلو عوطن هنأ نيف( اريخ عوطن نمو)هلوقب كلذ دك ًاىلاعت

 نوكي الف هنايب مد ةناكمريذو بجاولا نيب كرتشمر دقلا !ذ هوولعف ىلع متاالدنأ الاهيف سبل هيلعحا:جالف |
 ضيقا طوال فيتفازيخ عوام مولات وقب كلا وهو قاثلا نءو بوجولا نأ ا
 لدي رخآ شميل ردت مارك ناروتكلب الوأ روك ذملا فاوطلاوه عوطتلا اذهنمدارلانو؟ينأ | |

 يلح



 ه٠6١

 هللا ىلا هنم ضي وف:نوعجار هيلااءاوةلئاا دءلالوق ف ليقو فاسوب ىلءافسأا,فسوب دةف دنع هلوقلا

 لاق (مهب رنم تاولص مهبلع) مهتفصهذه نم ىنعي (كئلوأ) بئاصملا نم هبلزنام لكب ضارهناو

 موؤجراومطر هغاىأف وأى نأل ؟ىلعل ص مهالا لو هياع هللا لصهلوقهن :هوممب رنءةرفغ٠ىا أ ساب ءنبا |

 ةجرلاوةمعنو ساعنءالاق (ةحرو) ةجرد_ءل :جروةرفغ.دعل ة رفغم ىنعهنال تاول_ىلا عجاناو

 هالك ناك اول_صلا دعب ةجرلارك ذات !ليقو فطعتر ةقر نييمدآلا نمو هناسح اوهلا ضف او هماعن |هّنلا نرم

 ليقوىنعملاقفتاو ظفللا فاتخا | ذا'ريثك ب رعلا كلذ له_فتو ظفللا عاستاو ىنعملا عاستالةجرلا هنلا نم

 ةنجلا ىلا ليقو عاجرتسالا ىلا ىنعي (نودتهملا مهكئاوأو) ةجردعبةجر هيلع ىأديك اتالامهررك

 ةوالعلاتمعنو نالدعلا مهن باطخلا نب ر«علاقوباودلاو قااىلا نودةنملالل.قوباوكابنوزثافاإ

 ةبادطاةوالعلاو ةرلاوةال_لا نالدعلاف
 لاقلاقةرب رع ىلا نع 6 نبربادلارجأو ءالبلا لهب اوُث فت درو ثيداحأ رك ذ ىف د( لصفإلم

 نع ( ق) كلذ ىلعهرجأ, ىنح بئاصالب هيلتاب ى :هإهنم بصر أريخ هبهلشن أ درب نم م

 ىذأالو نزحالو بصوالو بصل نم نمؤاابيصياملاق لسوهياعهشا ىلص ىلا ن ءةرب رهىلأو درعس ىلأ

 (ق) ضرملابصولاو ءايعالاو بعتااب مالا ءاياطخاه<_:عةتنارفاك .الااهك اشيةكوشلا ىتح 3

 هندللا طحالاءاوساف ضم نم ىذا هيدصي لس نيامرسر داع هنالك هللالوسرلاقلاقهللا دمعن 86

 | نمؤملا لثم لو هيلع هللا له هنلالوسرلاةلاقةرب رهىلأ أنع (قزاهقروتر حشلا طك هنائيس ن.هنع
 ٍ نيستا الا احل قفانملا ىل ئموءالبلاهببصي نمْؤملا لازرالو هئيفت :ميرلالازنال عررزلالثك

 ةزرالال مو ةزرالا5 رك ونصلاو رب ونملاب رنه ءوقارعلا ف فرع وماشلا,فورهمرجشةزرالا دص<#

 ىف ةب وقعا !هل لعارب دعب هللادار ًااذا لاق إ_سوءيلعهنلا ىب_صهنلالوسر نأ سنأ انع ضرالا ىف ةتباثلا

 | لاق سو هيلع ةللا ىل هىبألأ ن,ءداسال ا ذهمو ةمارقلا موه ىف اوبرىتب هند كل سامة درعب هلل' دار ذاواين دل |
 طدسأاهإف طدع_س نمواضرلاهإ مر اخو اذاهللا ناو ءالولا مظع عمعإز را معنا

 0 لهادوت لسو هيل عهتلا ىلص هللالوسرلاق لاقرباج ن ءهلوىذمرثلا ب

 هللالوسرلاق لاقرب رهىبأ ن 50 راقملابا من دلا ف تطرق تن اك._هدواج نأول باوثلا الملا لأ

 ١ ثيدح لاقو ةٌءيطخ هيلعامو هللا قلب ىتح هدلوو هسفن ىفةنمؤملاو نمؤملابءالبلا لازبام سو هيل علنا ىل <
 نم ملا ىدبعلام ىلاعت هللا لاق إ_سو ه1. هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةرب ره ىنأ نع ح١ حيي ن.ح

 دتشااءلص هند, ىف ناكن اف هند ب بح ىلءلجرلا ىلتسي لئثمالاف لثمالا م ءايدنالا لاقءالب دشأ سائلا ىأ

 ةئيطخ هيلعامو ضرالا ىلءىشع هكرتي ىت- ديعلاب ءالبلا م ريباف هيلعنوهةقرهنيدف ناكناو هؤالب

 ىهوةاغد عجافصلا (هللارئاعش نمةورااوافصاا نا) لجوزعهل وذ نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هجرخأ

 قامها أن اذهوتاو موو صاهعجووخرلا را ةورااوةيفاصلاةراعا ىهليقوءاسلملاةبلصلا ةرخصلا
 هللارئاعثوماللاو فلالاامهبف لخدأ كلذلو ىلا فرط ىفةك# نيفور عا نيابلا امه ةئلا ىنعامناز ةغالا
 هللا ىلا هب برق: ناب رقلاماعم ناك ام لكو ةربعش اهتدحاو ءالعالا ودوراع_ثالا نءاهلصأو هنيد مالعأ

 د وساودللةرهاظ'اهملاعم جحلارعاشموهللارئاعش نمهربع_ثوهفةحيب ذوءاعدوةال-ص ن. نات

 هتعاطلامالعأ هللا اهلعج ىتلا كسانملا نهرئاعشلابدارملاورئاعشاهلاكر حلاو فقوملاو فاطملاف جمل ارئاعش

 / ةرابع عرمشلا فو ةغللا ىفهلصأ م (تلاح نذ) اهني ىسي ثيحابنم ورملا 0

 01 (تنع) 1

 كلطلاب انسوفن ىلءرارقا

 نم تاواد مهيلع كتل و ا(

 ةالصلا (ةجرومهر

 تعضوف فطعتااووحلا
 اهنبب عجو ةفأرلا عضوم
 ةفأر هلوقك ةجرلا نيدو

 ىندملا دميحر فؤرةجرو

 ةفأر دمية فأر م-يلع

 كئاوأو) ةجردءب ةجرو

 قب رطل (ثودتهملا م. ه

 اوعجرتسا ثيح باودلا
 رم لاق هللا ىمالاونعذأو

 نالدعلا مذ هنع هللاىيذر

 ةالصلا ىأ ةوالعلا عزو

 نا) ءادتهالاو :جرلاو

 نا.ماعامج(: :ورااوافصلا

 (هللارئاعش نم) نيبجلال

 ةكتس اند ةداكتعا ند

 ةريع_ش عج هنأ دبعّدمو
 جح نغ) ةمالعلاىهو
 ةس.عكلا داصق (تببلا

 ةبعكتاراز ( رهتءاوأ)
 رامتعالاو دصقلاجحلاف

 داصق ىلع ابلغمت ةرايزلا
 نيكسفال هتراب زوتيبلا

 قاعملا ىف امو نيؤورمملا
 نايعالافتيبلاو .كلاك



 ىلع مهفازر ضر ءتهنلا دنعءام> اءادهشان اهنعهننأ ىضر نسحلا نعاسح لءتالديهشلاةايح نال كلذ نو ءاعنال (نورءشنالنكاو) - 0: 355 . . .٠ 1 ءءء . . ءااع : 21 نع . 5 هّ

 ةنجل رع نوقزريدها# نعو مجولا م-ميلا لصيف ا.ثعواو دغ نوعردل احاور ىلعرانأ| ضر 000 ا هيو مه-اورأ

 ىلع نو ربت لهمكلاو> الريت#لا لعف هبشت ةباصا كالذب تتسمصتاو )١١8(- (مك_ولبكو)اويفاو داواهحع رنرديو
 00 ع 11 5 < عاطلا نههيلع مت !ام

 لكم لْئلقب (ئثب) كلذ نوءاعتاع : او ةة جك 0 أم ورالاغأ(قوزرعتتنالور عاوز ىلاعت هلو ثالذ ىلع لدبو ريك اء 1 9١ ل
 اياللاو اره نه ةد_او

 ملف مهروبق ىف <: ميعأ نم مومأ | ل_صي هلل ني م لا نم نيءرطملارثاس سيل'تلق نافهبك اياىرابخإب

 نءنوقزرب مه اوهو معنلادب زعمهريغ ىلءاواطؤءادوشلا نال مهصخاا تارك ذلابءادهشا|صصخ |
 لتقنءنالاق ن.لوقادر هناوهوزخآباوجو كلذ نودا؟ نومعءاب معرب_غراهاك .اموةنحلا رعاطم ا

 هلوق ُُث مئاد معن ىف مهنابءايح أ لهل ب ىل مت هنناربخ افاهتا ذلواين دلا معن هذع بهذو تام دقهننا ليدس ىف

 ءالتبالاو _:وايناهللاوهرب دقت مقا باوج مالا ود ةمأاي مك ربتشناوىأ (مكنولمئاو) لجوزعأ

 اهنوك لب ةدايشالا ميم ملاع ىلاعت وهنا مس هنافهباملاع نكي مأي_ثرلعيلال ىصاعلا نممث طلا راهظا |

 قابلا اذكو فوملا نمبورض ىلءلدنءايشأ نأ مهوبالثلءايشاب ل قب لو ئيشب لاقاسما ( شب ) اهثودحو
 ن*) ءارشال' هذه نمليلق ئثبهانعمليقو عوملا نع ئشب رفوالا نمئذب ري دقتاا ناك ئدلاق املف

 ىنعي (عو+لاو) باقل' ىلا ءنملصحهوركممقوت فوخلاوودءا' فو ىنعيسا.عنبالاق (فوحلا

 نم صقتن رىأ(سفنالا د)نارسسلاو كالطابىنعي(لاومالا نمصقنو) توغتلالود> رذءتو طحقلا

 ةرامعل!و لمءلكرتب واضي أت دولاب نوك,-5 ليقو رامغلا ىف ئاوجلا ىنعي(تارعلاو)لّتفلاوأ توملاب سفنالا

 عوملاوىلامتهنلا فو> فول |لاقةبآلا هذهرب_بفت ىفهنعهنلاى ضر ىفاشلا نع ىكحو راجشالا ف

 نذؤءلاقو ه:م فرطو

 ناسنالا ا 1 :لكنأ

 ني ىل-جناو

 هجروا! -مر دمها

 مههكاعاو لاح لك ىف مهعم

 0 ءاولبلاع وئوب

 ميدرعت اوتطربلا عرفو
 فوخ(فوخلا نم )اهياع

 نم سقنو) فاضمر

 هاوملا توع (لاومالا

 ىلع هطءودو ةاك زلاوأ

 تارٌئءلاو ضامالابىنعي سفن الاوت اقدصلاو ةاك زلاجارخ ا ىنعيلاومالا نم ص هنو ناضمررهش مايص

 هللا بص هلال وسرلاقلاقه#فع هللاىضر ىرءشالا ىموم ىلأ نعباقل ةرمدلولا نالدالوالات وم ىنعي

 مناولاقهدا اوقةرم متضبقأ لاق عناولاق ىدبعدلو متضبقأ ه2كل 'الا ىلا ءنهنبالاق ديعلا دلو تاماذا لسو هيلع

 ثر.دح لاقو ىد .رتلاهجرخأ دبجلا تدبهومسو ةئحل | ىثا ؛:هلاونبالاق عجرتساو 1 جاولاةلاقاذا ف لاق

 اذادبعاا نا اهنممكح هيف تلق مك_ول ناو ةلوق ىفءالتبالا اذه في رعت يدق: ىف ةمكسحلاا تلق ناف نسح

 نينمؤملااودهاشاذار افكلانأ اهنمو ع زحملع الملا كل ذهب لزرا ذافربصلا ىلعهسفن نطو ئشب ىلتبمهنأ لع

 و

 لاو٠الا صقن نم عمو

 توا اور دقااب(سمنالاو)
 ىسلاو: قمرا و

 ثرأل |تارم(تارعلاو)
 داولانالدالوألا توموأ

 هدعب امم ىلا كإذ مهو ديف نبدلا هج كلذباوماع هلنب رباصءالرلا لوزن دنع نيدباث ممنيد ىلع نيهقم

 نوكيف بيغ نعا ارابخا كلذ ناك عق واذافدعوقو ليقءالت,الا|ذوم ربخ ًاىلاء:هللا نااهنمو يفلوخدلاو

 مانغلا نمقزرلاةعسو لا ملا قاءمط نامعالا اور ,يظأاعا نيقفانملان ناانورن فرعا للةزوكم

 قناسالان أاهتموبذاكلا نم قداصااو قفا 1| نم نم ّؤملازيع كلذ د: ءفه دابع لمهن أ هتلاريسخ اما

 ىلا ءتدشا ىلا لاهتبالاو ع رضتلا ىلعم اد ىلة ب٠ هنأ لعاذاف اخرلالاح ىف ه:مهللاهالخاد_ثاءالبالا لاح

 رشب وىنعملاو ءاليلا لوزن دنع ىنعا 6 رباصاارمثب و) ىلاءن لاق مثءاللمأ| نمي لزني نى سعامم هينا

 مهتباص أ اذا نيذلا ) ىلاءتهلو ةب مهدو مثهراكلاو دئا دشلا ن .هب مهن اب ىناح ءا ىلع نب رب اصلا دئاي
 مأن ع(م)ةرخآلا ىفىنعي (نوعجارهيلااناو) كلموأ ديمع ىأ (هللانا اولاق ) ءالتباو ةيئان ىأ (ةديصم

 نوعجار هيلااناو هلبانا لوقف ةبيصءهبيصت دع ن .ام لوفي لسو يلا عهللا ىلسهللا ل وسر تعمس تاق ةماس

 ىشب و) داؤفلا ةرف
 ةةدها لع نب رياصلا

 دنع نيهجرتسملاوًاياللا

 عاجرت_سالا نالايالملا

 ثيدحل!ىفوناعذاو ميلست

 هييصملا دنع عجرتسأ ند

 نس أو هتببصم هنلاربيج
 دح | ىطع اام ل-ةاهنماري هل فاخ اوهتميصم ىف هللا ةرجا ال اهئماريخ نفاخ اوىديصم 6 قرج امهللا نلت لد ءالع

 عمال مالسلا هيلع بوت عإ ىطعال دج ا اهطعأواو ةييصملا ددع عاجرت_سالا ىنهي ةمالا هذه تدظعاي
 لوسر جارس ئفطوهاذرب

 ىلا 0و تا او ودول ذوي م لح من لافي م ةيدصم | ليقف نوعجار هم !!اناوهننانا ل 0 : هللا ىلههنيا

 لءجو نيذلإبأ هتبا نمو نوعجار ىل +فقوب لب هيلع فةوالو نب رباصال ةفص بص ( نيذلا) ةراشبلا هن مقا نم لكبلو أ مو هيلعشلا ىلص
 نمىلد افمساهو ,ركم(ةبيصم موتباصأ اذا) ني رباصال نايب هدعبامو نيذلا نالهجولا لوالاو نوعجار ىلعال نب رباصلا ىلع فة كئاوأربهخا

 (نوعجارهيلااناو) كلاابهلرارقا(هللانا) نبذلاةادامباوجواذاو اذا باوج (اولاق) نال ةبيصم ىلع هةوالو هتف ىأة دش هتباصأ



٠١١ 

 ايلاغرك ذلا نابهنع بي جأو ءايدنالا ىلع ةكن الملا ليضفت ىلع مهقفاو نموقلزتعملا هيتادت_سااقاذسو

 تافصااثيداعبأ نما ذو 1ااعارذ هيلا تب زقتااريش ىلا برتن ناو هلؤق ملون ىتالة عاج اف درا
 ( 1ةلورطاو ىثملاو عاملاو عارذلاو ريملارك دنوك اذه ىلعف لب واتاا ن.دن الو هرهاظ ةدارا ل ءدتسإ

 انك كلارا عش هيفاوب ضيفقوهيلاهناس>او همركوهرب وهفاطلاو معن برقديعلا نمهللا برقب

 ةجرلاهيلعتديصىأ ةلورههتيت أ ىتعاطف ىث:ىلاتأ ناو ناس>الاوربلاب تدزرك ذلاوة_عاطلابداز

 لجوز عهللال وق, لسو هياء هللا ىلصةننالوسرلاقلاق هنع هللا ىضرةرب رخفأ نع 06 اهم ه2 سوار

 ناهنع هللا ىذر هرب رهىفا نع )م تيملاو ىلا !لثكمي و ديالىذلاو هن ررك دب ىذلا لدم لسو

 درف:لاقي و ىلا هتهنلا نورك ذيمهوا ةب وه-يفاوناك ىذلانرقلا هذ نيذلانودرفملا تارك اذلاو

 عاطأ نفةيصعااب ىأ (نورفك:الو) ةعاطلابىنعب( كادر او ) ىلا عت اوذو لزتءاوهقفتاذا ل>رلا

 (ةالصلاوريصلاب اونيعتسا را نيدلااهم 8 لجوزء وو ُُظ هرفكد ةفءاصع نءوهركدش دقق هلل

 تاذىفهراكملالاهتحا ىلع سفنلا سحوهفرصلا امأت ادايعلا ىلعةنوعملا نمامويفال الذب امهه>امتإ

 سانلا نموتاروظحلاب نو عزها ب نو تاءاطلا راسو تادارعلا ىف قاذملا ل محن ىلع اهم .طونو هللا

 ىلع لعف:نأ ب اهنالف ةالصاابةناعتسالاام أو داه+ا ىلع هل نم مونموهب هرمسفو مومأ | ىلع ربصأ | لج نم

 ضئارفلا ىلع ريساإب ةرخآلا يل ط ىلءاو:يءدسا ل-يقوهلص الخ الاو دورءلل للذتااو ع وذخلا قيارط |

 اولوقتالو) رصنلاو نوءلابىأ( نب رباصلا عمدا !نا) بوث ذلا ص .دعم ىلءاهتيقاوم ىف س3 !تاولهاابو

 ند ة:_سالدر ريشعهعل ا اوناكو نيماسملا نهر دب لق نميذ تارت (تاومأ هللا ليه_س ىف لقي نمل

 ةرهز نب فانهدبع نب برهأ نب صاقو ىبأ نإ ريو بلطملا د. عنب ثرها نبة دمع مهو نب رجاهملا

 نب ورم ن ةلذن نب صاعلا نب ورة« ديعنا ريع همساو نيلامثلاوذو صاقو ىبا نيدع_دوخائرهزلا |

 باطخلانب رهعا ىلو م عجمهمز ةنانك نب ثيل نب دع_س ىنب نمريكحبلا نب لقاعو ناشبغىنب مث ةعازح |

 ردنا نبديعنب رسثشدموةمثدخ نبدعس مهو ةيناعراصنالا نمورهف نب ث را ىنب نمءاضب نب ناوفدو

 ذوعمو فوعوةفارس نإ راح نال فاو ما ريكو م>ع >- سؤ نب سفن ثرالا ندد 3 وو

 تام هللا ل م._-سىف لق نم نولو سام !!ناك امهمأىب هوعار ل داامهودا اوس نبةءاقرن؛ثرااانبا |

 سانلانا اولاق نيقفان اورافكد !نال_قوةبآلا هذه ىلا عت هللا لزناف اهتاذلوايندلا يع هنع هذونالف ا

 هلوقب ىهنافهنلا ليبس ىف لق نمن ا ربخ أو ةبآلا هذه تارنف ةدئافربغ نمد ةاضرملااظ .هسفن نول: |

 ءايحأءادهشلا نا نسخلا نو مهما !باودلا لاصإال تقولا ف لجوز هللا ,هايحأ اغاو (ءايحأ لب )ىلا: ١
 ىلءرانا|ضرعت اك ح رفلاوناحب رلاو حورلام_مما!لدإ ومهحاورأ ىلع مهقازرأ ضرع: ىلا عت هللا دنع

 هكا 0 ل حافلا

 0 اولوقت ِ ل ل !اول اولوقت الواو يا رفا

 ريطلداوح ىفءادهثلا حاورأنادروأك نان :+ ىلا مهحاورأ لصتءارحأ مهلبتاوءالا ّن همهريغ

 م-هداسج أنمحورلاج ورخ ةهج نماناومأ اوناك ناوةههطاهذه ٠ نءءايح أ مهفة :للاىف حم را ريهخ

 كلذكمهدهاشنال ندحنةةرخآلاىلا اوراص مهنال بيغلاملاع ىف ىلاعت هللا دنعءايحأ امهناوهو رخآب ا اوحو

 ءاطءلاو ءانلاب وأ ةرفغملاب

 والاوتلاو لاو كاوا
 راب وطا وفكر ةنارلا

 صدا 21و صدا ذا

 ةاحنلاو ةاجانلاب وأ

 تمعنأان (كاوركسشاو)

 (نورفكنالو) مجيلعهب

 اهعأن) قامعناودحجت الو

 اوس اوندا نذل

 ةايضف لكل ان:هبف( ربصلاب

 ىونتاهاف (ةالصلا وز

 عمهللانا) ةليذ ر لكن ع

 ةنوءملاورمعنلاب(نب رباصلا
 ىف لقي نإ اول اوةنالد)

 ءادهش ىف تاز (هللا ليس

 رشعة-عب رأ اوناكوزدب

 مهىأ(تاومأ) ل

 مهىأ(ءايحألب) تاومأ
 ءادح 1



اقلا ,وئم نبدناعملاالا
 رئام نيلئ

 وأمال_ىلا,_مملعءايننالا

 برعءال نوكي الث هائعم

 ىف ضارت_ءاوةقع كاع

 ىلإ ه-جوتلا مكحك رز

 ميهارباةإ بق ىهىتلاةبعكلا

 الاب رعلا ىلأ ليعم_ساو

 مهو ممل اوماظ نذلا

 نولوقي ني ةكمل هأ
 هئانآ ةلق ىلإ عجرف هلادب

 ىلإ مجرب نأ ك_ثودو

 اهبنم فئاخ_بامث مهيد
 الف (مهوشعالف) هلوقب

 متابقفف مهنعاطما اوفاح

 مكنو رخال مهنا

 اوفلاحالف ىف اودخا د)

 ىتمسعت مالو) قى

 الثا _تفرعىأ( يلع

 م الوهجخ جياع نوك

 م ااىادم يلع ىتمعل
 مكدعاو) ةيعكلا ىلا

 اودتبت كلو (نودتهت
 ىف فاكلا مهارب اةإ .ةىلإ

 نآاما (مكيفانلس رأك )

 متالوىأ هلبقامع قلعت
 ةرخآلا ىف يلع قمعن

 ىفكياعاهتمم ا «باوثلاب

 وأ لوسرلا لاسر ابايندلا

 لاسراب م“ رك ذك ىّأهدعب

 - هعاطااب تورك ذافلوسرلا

 اذه ىلعف باوثلاب كرك ذأ

 ىلعو نو دمت ىلع فقوب
 (م_تمالوسر) اللوالا

 (كيلعاولتي) برع نم
 || نارقلا(اننانآ ) كيلعأر قي
 مك_هاعيو ميك د)
 لا (باتكلا

0 

 مكيلع مهرهاظن ىف ةبعكلا ىلا ك-ةارصنا ىف مهوفاخنالف أ (مهودختالف) قمل نءاوفرعاماوةكيف |
 متأناىباةعاورذحاىأ (ىوشخاو) ةرصنلاو ةابمويلع مرهظ |مكرصانوك.او ىناف ةلطاملاةلداهلاب

 ىلا اياىتبادهب كياعىتمعن لأ ىو ىأ (مك-اءىتمعن متالو) مك. :هتضرفوهنوكتمزلا امم متلدع
 ىلا .هتهشلاةب ؤرمثةنجلا لوخدمث مالسالا ىلع توملاةمعناا ماق لبق وةيفينحلاةللا كل منتل مهارباةإ-بق ١

 اناسرأك ) لجوزءهلوف ف بجاو هللا نمىسءو لءاوةلالشلا ن.ءاو دتبت عكس ىأ ( نو دهن كلعاو)

 اناسرأ# مكيلعىت.عن الود انعمواهل قام ىلا عجرتل قف هيلا عجرتئث ىلا جاتحت هيبشتلا فاك ( كيف

 ةمأانتي رذ نمو كل نيما_ماناعجاوانب رلاقو مهنءالوسر م_عبف ثءباوانب رلاق ميهاربانا ليقو كيف

 ةل-بق مزال قا ىلءناكولوهدابلا.حوهموق نيدىلاال..الاةبهكسلا ىلا انلبق

 ىنلعج نإب ةيناثلا ةوعدلا هباجاهدعوو ل_سوهيلعللا لد د#وهو مهمءالوسر مومف هلل| ثعيف كلل ةماسم

 ؟<لعج ا وهني دا كب دهأ ناب هنود تبجأ كال ذك لوسرلا ةثعبب هنو عد تبجأ 5 ىنعملاوةهاسم ةمأ تب د

 ىنورك ذافهلوقوهواهدءبامبةقاعتم فاكسلا نا ليةوةيفين+لاةلما عئارسش نايس كاع ىتمعن متأو نيماسم
 ىرخةب راجرك ذلابةم_عنلاناهيدشتا!هجوو ىو رك ذافكتمالوسر مكيفانلسر أك ىندملاوك رك ذأ

 ةمعنااك ةإبقلايضأ ىفةمعنلاناهيد_ثنلاهجو ناك اهلبقا.عةقلعتماهنااناق ناولوسرلالاسرابةم_عنلا

 هيفال موياع ةميظعةمعن ,منمالوسرهلاسرا فو مك: ههلوق اذنكو برعلاو ةكم هال باطخ كك-يفوةلاسرلاب
 م-ونملوسرلاةثعب ناكفريخا دايقنالا نمةدي د_ثلاةفنالا برعلا لاح نم فورءملانالو مط ف رعشلا نع

 ادجىنعي (ك<تمالوسر) برءلارشعماب <يفاناسرأ 5 ىنمملاوهلدايقتالاوهلوق لوبقىلابرقأ,وبفو

 رهدلا ىلءةيقاب ةزههمهنال عناا مظعأ نءكلذو نارقلا ىنعي (انتايا مياعاوات) مل_سو هيا عةللا ىلص

 ار زأمترصهوةلعفاذام <ماعي ل يقو بونذلاو ك هاسند نمكرهطي وئأ (ك.ك زب و) ا

 مياعتلا نا ليقونارقلاوهو باتكلا ماكح أ, ىنعي (باتكلا مكماعيو) لاعفالامراكمو قالخالا نساحم
 (نوملعتاونوكت ملامكماعي و) نبدلا ىفهقفااوةنائنعي (ةمكسملاو) راركتب سيلفةوالتلاربغا
 ملامتةلبق تسلا ثداوحلا نعربخل اوءايدنالا صصقو ةيلاخلا نور قااوةيضاملا مالارابخأ نم مكه«. ىنعي |

 ناسللابن وكر ك ذلا ل يق ( نورك ذاف) إسوهيلعهللا لص تلا لونسر ةئعب لبق كلذو نوملعت اون وكلا
 هللاةمظعفركفت,نأوهو بقلانوك وراك ذالا نم كلذو<و هدجمب وهدمحب وه>.سي َنأوهو |

 اويعأىتلالاسمعالا فةقرغةسمنوكنت ناوهو ح راوجلاب نوكي وهتبن اد>و ىلعةلادلا ىنئالدلا فو ىلاعآ |

 سايعنب|لاق <ءاضرلاو باوثلابىأ ( رك ذأ) لعفاهيف حراوجلل ىتلاتاعاطلارئاسوةالصلا لثماهم |
 لهألاقوءالبلاو ةدشلا فك رك ذأءاخرلاو ةمعنلا ف ورك ذاليقو ىتوعع كرك ذأ ىتعاطب قورك ذأ |

 مرك ذأ صالخالاب نو رك ذاليقو ناوضرلاو نانجلاب رك ذأ ن اميالاوديحوتااب نورك ذاىئادملا

 ىبأنع (ق) ءاطعلا كرك ذاءاعدلاب ورك ذابوثذلا نارفغب م رك ذأ بولقلا, قو رك ذا صالحلاب |
 هعمانأو ىف ىدبع نظدنعانأ ل جوز لال وقي إسو هياعهللا به ةللالوسرلاةلاقهنع هللا ىضرةرب زيا

 ىلابرتناو هنمرث_خالمىفهنرك ذالمىفىف رك ذنأو ىسفن ىفهنرك ذهفن فقرك ذنافىقرك ذاذا

 دنعانأ ل جوز ءهلوق ةلورههّتننأ ىشع ىناتان اواعابهيلاتب رقتاعارذىلابر قت ناواعارذهيلاّتب رقئاربش |

 ليقوةبافكلا ل طاذا ةيافكسااب واعداذاةءاجالاو لو.قلاب ورفغتسا اذا نار فغلابهانعم ليق ىبىدبع نظ
 ةبادطاو قف 10 .رلان ىنعي ىنرك ذاذاه عمان أ وهلوق حصأ اذهو وفعلا ليمأتوءاجرلا قيقحت هئمدارملا

 هليىلاعتهنلاو ىثلاتاذاهنم ناعما طةغالا ىف سفنلا ىىسفن ىفهبرك ذه_سفن قىفرك ذنافهلوقوةناعالاو

 هيلع ماطيالا ةازاجاو ةءاثالابهنرك دايااخ ىتَرك ذناف ىنع ا نوب اذهىل_هقبيغلا اهنءوةقية>-تاذ

 انهو (مرك ذأ)ةردعلاب ( نورك ذاف) ىولبالاهتقرهمىلا ليدسالاء(نو.كءتاونوكسن ملام مكماعب و) هقفلاو ةنسلا (ةمكسحلاو)



 0 اود ا ل كنموحوا مح 2

 ) (١ ٠٠ اوقيتساف (تاريخغا) مت مث أ(اوةبتساف) كريغ نمو هلال مااهجوت ةلبقةم كلا

 ىنعملاوةلبقلا مأ ىلا عجري ليقو كنون ةصاو ع مهرك ذم دقت نبذلا نا ىف نيك اشلا نم ىأ( نب رتمملا
 اذهىنعماف كشي لو رتعم لس وهيلعةللا ىلص ىنلا تاق ناف كاذ ف كثتالف قالا متكودناعمهضعب نأ

 اهمأمتنأ اوكشتالف ىنعملاو هريخدارملا نكدلو مل سوه لعلنا ىل «ىنللناك ناوباطخلا اذهتاقىهنلا

 مساةهجولاوةلبق ةل لع أ لكلو ىأ (ةهجولكلو) لجوزءهوق ُُة اذهريظن مدقت دقو نو:مؤملا

 عيجهبدارلان'ةهجو لكسلو هلوق ىف ليةوةلبقلا ىلاهجوتلا ىفةلاحل او ةئيطاةؤجولا ليقو«يلا هجوتملل

 ع رذلاو جاهنلاةهجوا !ايدارملا لقوا ماا نواصي ةيعكعلا نمةهجو قافآلا نم ةهج له أ لكلو ىأ نينمؤملا

 فالتخا نس ؛ عئارمشلا تفلتخا اهلف نابعلل اما ةارمشلا نالةقإ رطوةعإ رمش موق لك-!و ىنعملاو

 ليقواوملاههجو لوموه ةهجو ل١ لهأ لك نا ىنعملاو اهل 2 اهيل وم موه) صاخشالا٠نامزلا

 فورصم ىأاهالو٠ ."ىرةودايااهماومةللا نا ىنءملاو ى اعت هللا مس اىلء اعود نا ليقواهراتخح ىاهماو دم

 ةياضفالاوةب ولوالا ىلا ةردامملا لع ُس> هيو ا ردابىأ (تا ريذخا اوةبقساف) اهيلا

 نالت اريل اوةبتساف هلوقا لطف ت قولا لوى ةالصلا نا ىف ىفاشلا بهدملاليادةبآلا ن وكس: ذه ىلعف
 باتكلاهأو متت أ ىنعي (اونوك-:امنيأ) بدنلا نملقأ الف بوجولا ققحتبلاذاف بوجو ال ىمالار هاظ
 لانا باقعلابةيصعملالهال ديعوو باواب ةعاطلا لهال دءووهف ةمايقلا مون ىنعإ (ييعشا ولا ت

 هلوق © هب ,وقعلا قحتسا باقعلاو ةعاطلا لهال ةباثالاو توملا دعب ةداعالا ىلع ىأ ( يدق ئش لك 7
 هريغور فس فت جون عضوم ىأن هىأ (مار ل ادحسمارطُش كلهجو لوف تجر ثوح ن نءد) لجوزع

 ىذلا قا ىأ(كب رنم قتحللإ هيلاءجوتلا 1 (هناد) هوو مارح ادحسملا لبق دمتاي كهجو لو
 9 1ع وكلا اهنصحم هنكل اوك !امعأ نعهاس وه سيل ىأ ( نوامعتامعلفاغب هللاامو )هيا ءظفاف هيف كشال

 مهوجواولوف تنك اميحو مارا دج ملا رطش كهجولوف تجر ثيح نمو)ءايقلا موباهب ميزا
 مئافولا لوا ةعقاولا دع نحر لج يتسن ف ةدئافراركتلا !اذهىف رهتاقناف هر طش

 كا او رب رقتااو ديك أتلالجالراركستلا ىلا ةجاحلا تعدفانعرش ىاوبف خسنلا ر هظىتا

 له سانلابدارأل بق (ةجح كياع سانا نوك الثل) ةيجىلاةهج نم مهاق ل هيفراركستلا نسف نايبلا

 مل_ءدهنالةيعكسلاىلا دم مجراولاف شي رقاماف دووملاو شي رقمه ليقر موم-ءلا ىلعوهليقو باتكلا

 سدقملاِْ»» نعد# فرصش مدووملا تااقوان لمة ىلا عج راك انني دخلا عجريس .و<.ب أهل ةاهماو قدا اهمنا

 ىنءملاواحيالصتم ممنماوماظ نيذلاالاهلوق ىفءانتسالا نوكي اذ ىلعف هيرب لمعي هناالا قد هناهما ع عم

 لطابلاب جاجتتحالا ىمسااو لظااو لطابلاب كنولدا.منافدوهيااو شي رقوكر شمالا يلع د>ال ةدحال
 00 م1 كا ذكسف ةديص نوكست مك ف هيلغاذاهح نماهقاقتشا نال
 .-همنماوماظ نيذلا ن نكلهانءمولوالامالكسلا نع عطقنمءانئتسالا ا ده لدقو مهم ردنعةذحاد مح

 بئاتكلا عارق نملولف نهم * مهفويسنآربغ مهيف بيعالو ةغبانلا لاق لطابلاب منولداحي
 مهارباةإ بق ةبعكللا نا اوفرعدوهلا ناةبآلا ىنعم ىف ليقو بيعي سيلولواف نهم مهفويس نكس ىأ

 لودهسانب امك ىفه دن ىذلا ىن !نانولوقي مهنا مهتتح نوكتفاهياالو>يساد# نأ ةاروتلا فاو دجوو ا

 اوءظيناالاىأ (م-هنماوماظ نيذلاالا) مهتح تبهذةبعكللا ىلا لو>اماف تنأ لوحتلوةبعكلا ىلا

 هريغوةإ هلا سما ؟نمعريغاهملا

 هللاكب تأي) م ٌؤادعأو

 لصفيفةمايقل !مون( عرج

 لكلو وأ لطيملاو قملا نيب

 ههجح ةيجود# ةمأايو<#نم

 وأ ةيب ونجاهبلا ىلصي
 ةيد رغوأ ةيقرشوأ ةيلامش

 نم تالضافلا اول. ةّدساف

 هتماسلا هيلا ىهوتاهحلا

 اهننأتفاتخا ناوةبءكدال

 تاهخملا نم اووكبت

 اعيج هللا مكب تاي ةفاتخلا

 مدالص لج ركعمج و
 ةد_داو ةهح ىلا اهناك

 ىرضاح نولصن ع<اكو

 هللانا) مار هللا ددء_بللا

 نمو ريد-ق ئث لق ىلع

 ىانمو (تجرخ ثيح

 لوف) رفسال تجرخ داب
 دحع_بملا رطث كهحجو

 تراص اذا (مار_لا

 هللا امو كب رنم قحلل)

 (نولم_ ءتامج لفاغب

 نمو) .ورمعوبأ ءايلإب و
 كهجو لوف تجر ثوح

 0 1 ادح.ملارطش

 2 اذهو 2

 هدد دول سا ا

 ررك-فؤ ةهسدلاو ةفتفلا

 م ليسا رع دق ىأ (ةجكل اعسانالن وكي الثل) اهدئاوف تفاتخافرخالاب طنب ملام دح او لكب طينهنا ىبعاوسشيا .لمهيلع

 1 وخن الد 0 5 0 0 0



 01 كا رسولا لوا تايب اراقب ل ناكتنال قا اوعتسللا كارب وهعلاىأ ( قحلاهنانو واعي - اكلااونوأىذلا ناو

 ىلع باقعلاب نب رفاكسالديءولوالاف مهريغءادإ كب ماض عفا ووربو ب او كم ءام دأب 0 ام لؤفا غب هلل اموموعر زر ن*) نبتلمفلاىل 1

 ناهرب ( ةنآلكب ) مهتمدانعلا ىوذدارأ (باتكسلا اونوأن يذلا تدنأ انئاو)ءادالا اولو.تااىلعباوكاب ني م وال دعو ىلاثل اوءابالاودوغا
 00 اهلي زتةهب_ث نع سيل كءءابتا مهكرت نال (كتابقاوعبتام) قحلاوه#بعك-!١ىلاهجوتلا نا عطاق

 (مهتابق عباتب ت :ًامو) طرسشا! باو+ داس .دس فوذ#لا م-غا||باوجو قالا ىلع ) ٠١ .( كناك عن نم مهمتك ىفام مهماع

 عع 5 2 23 و د م4ةامص 5-5 : 6

 ومأا ىنعل (باتكلاا اووانيذلان : :او) ىلاعت هلنالزء اف هر راغتنن ىذلا | ا :حاصنوكست ن ل 1 (ىدرانكلا )

 )والذ, "نا د ؟2لاىلااهلي وو ةلبةلا مأ ىنعي (م 00 نوماعبا) قراسلل 7 يكلاشاف ندع تير
 ا 1 اي داق لع زاب ااقدررلال الزهاخ اهوانإًانوومب .(نوادعبا عفاش نا ||. ساق ىنع بنل
 نازي نعرف غباأامو قاض يم نوب اطن نينمؤملارسشعم كن ادب 0 0 ل ا ل يل
 اوبوأ أنيذلاتينأ نأاو) لجوزعهلوق © ءازحلان > أك جو باوثلا لضف أم عاط ىلع مكين اناق | 0

 1 اللتر نافل وت 2 لك ليقول لكىأ (ةبأ لكب) ىراصنلاودوهيلا وع 0 ا
 (مهتلبق عباتب تنأامو) ةبعكسلا ىنعي( كتابة اوعبتام) ةبآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف لوقتام ىلعدب اانتئااولاق ا 0

 نوكيفيكف ةبعكلا ىلا بت دئايتنأ او قرمثملا ىلا ىراصالاو س دقملا تيب ىلا ىلهةدوهملا ن نأ ىف 9 7 00

 ىراصنلاودوهملان الد وبما|ةل 5 ةعب اب ىراصن !|الو ىراصنلاة]إ بق ةعبا دوبلاامو ىنعي ( ضعب ةل+ ف عباتب 3 0 , ئ ْ مهضعبامو) اييلاةالصلاب تىمأىنااكتا فتن زلفا جاه فالتخا عممالؤه دح ةبق عاب لايم 00 3 / طعب

 دعب نم ) متلي ة ىلا تعجرولا مهاضرو مهدأ ص ىنعي (مهءاوهأ تعبنا نئاو) ةدحاوةلبق ىلع نوعقجتال ى 7 0 0

 نومق«ىراطتلاو دوما نابرعلان كيا | لصوأم دعب نمهانعم ليقوةلبقلا مآ ىف ىأ (لعلا نم ء كك احام 0 0

 يصوم لع .ةلزنع تنك كلذ تلمذ نا كنا ىنعي (نيلاظاا ن ماذا كنا) قحلا دانعو لطاب ىلع 0 100 ج 9

 ليقوادب أ مهءاوهأ عب .ةيال إ_سوهيلعهطا ىقصهنال..الاهب دارملاو م _سو هياعهللا لص ىثال باطخاذهلدق | ل

 قاوهمطو هرافتنن ىذلا

 0 ء]) هناحصأأو مال_سنب لنا ديب هكب اتكلا لهأ ىنمؤ.هبدا رأ ليةوئراصنلاودوبلا ءاماعىن#ب 6 ار نسل ٠ ىرا لاو سدقملا (باتكلا مهاتبت نبلا) لجوزعهلوق ع هيبنتااو ريك ذتا! لبس ىلع كلذ نوكيفةصاخهلبااخوه 00 0 0 تان ليقعتت .دوورلاف
 نوفرع 5 ) هل نع هنو دج كلا نيل دارا ا فربم مل-سو هيل عدللا ىل_ص تعاد نادال ىأ ها 2
 و لإ كءاحام دعب مهعءاوها

 نب رع ناىور مهرب غءانبأ َْق «,هانبأم هياعهيتشتالاكموماعهبتشيالو هيف نوكشي .ال ىأ (مهءانبأ

 مهاندت 1نيذلا إ_سو هيا ءعهتلا ىف 1 صدم هدن ىلع لزن أهلنا نا مالس نب هلدا ديعل لاق هنعةلنا ى ةر تاطخلا

 فرعأ متر ,نيحهةةرعدعلر .عايةطيادمعلابتؤ ةقرعم اذه ف يكسف م هءان : !نوف رعب اك هنو مقرع باكلا

 هللا لوسرهنادهش ؟لاقف كوتور علا ةف ىنباب ىتفر عم نمدشأ 1و ههلعهللا ىلص دمحم ىتفرعمو ىنا

 ن/اايهتناكقفولاقوهللا دبع سأر رمعلةفءاس دنلا عسا ىرد الوان انك ىفتلاهتءن دقوهنلا نم قح

 نانوفرعيىراصنلأاو دوهيلاءاملع نا ىنعملاوةليقلا سم أ ىلا دوعي هنوفرعب ىفر يمل اٌليقو تق دص دقق مالس

 ناو) كلذفنو شيال هءانبأن وفرع. اك كلبق ءايدنالاةلبقو ميهارباةلبق ىهاهيلا كتف رص ىتلا ةيبقتاا

 ةابقلا سمأ ل قو ٍلسو هيلع هنلا ىلص دم ةفص نعي (قحلانوةكيل) باتكللالهأ ءاماع نم ىأ (مهنءاةيرق

 مس ود ىديلعل لستم عصرا آنوماعي ل قو ةيصعم قت ١ناتك نا ىلع (نوماعيمهو)

 2 .نئوك الو كب رن ( قل اوههنوةك,نبذلاىأ( قأا) هنوقكي كلذ عم مهو لي الاوت روح اف إ

 داعب نم ىأ (لعلا ن٠

 هطاحالاو ناهرماأر

 تاو 0 7 0

 كنا) ءالسالاوه هنبا نيد

 نمل (ني-انظلا نملاذا

 شاغل ظل نييكسترملا

 نيعماسلل فطا كلذ ىفو

 قا ىلءتابثلل جييهتو

 ليادلا كركي نأ ربذحتو
 ىوطا عبتي نة ا

 نب تكملب| قع لا هانت 1نبذلا) راس لسوول ذا نيلالتلا لح تتفرلا لاوعتمأ دا ارماو مالسلاهيلع ىنالر رهاظلا ف باط+لاليقو

 0 الة يمماو : انوفرعبإك)هلوقلر هظ ل والاوة|بقلا ل وو أنآرقلاوأ مالسلا هيلعا د ىأ(هنوفر مب العخاو 12 .وهو نيملاظلل

 ىأ (مونماهتي رفناو) هس ر مح لبقف تناخ هتدلاو ل ءلف ىدلواماف ىن هنا دم ىف كشأ تسل ىناللاق لو رم لاقف بإب ىنمهب لعأأنأ مالس
 ىأسنجلل ماللاو (كب ر نم)هربخ أد مرم (قححا) مهءاتكف هن دب ىلاءت هبا نا( نوما مهوإادانعواد>(قحلانوكيل)او لي لنيذلا
 دهعالوأ لطابلا وهف باتكلا له هيلعىذلاك هتلا مهنا تبشيلاموهيلع تن ىذلاكهنلا نم هنا تبئام حا نأ ىنعي ريغ نم الهنا ن٠ قحلا

 نم ننوكنالف) لاحوأربخ دعب ربخ كب ر نمو قا وه ىأ فو ذا دتبمربخو أٍلسو هيلع هللا ىل همنا لوسر هيلع ىذلا نا ىلا ةراشالاو



 طة اا

34 
 00 ١ ىلا وج اهاساف ةيعكلا ىلإ كك نواصياوناك هءاكأ او سو وهيلعهللا ىلصى مانا ةبالاه ذه لوزن بيس

 قيدصت ىلاب رق ًانوكيل كلذبه رم ًاىلاعت هللا نال يقودووملا كاذب فلات, سدقمل!ت ب لبقتسي نا هحأ

 هدسةر حطادعب سدةلاتدب ىلا ىلصفةاروتاا ىفه24- هويات نب نو 323 ملقى لسا ذاةايادووللا

 لجأ نم كلذ ب<ناكليقو ميهارباهي :اًةإ ب ةاهمالةيعكل !ىلاهجوتي نأ ب < ناكو ار هشرسش ءةعبسوأز شع
 ىناو-ول تددولب 0 ىلدهللال وسر لاةفانذ ةابق عبش» واش دى د انما اًعاولاقدوهملا نأ

 ىلععرك تنأ او كالُثم د أ 1 مل_سو هيل عهنلا ىلص لي ربجلاقف مدارب اى ًاإ_بقاهناف ةيعكلا ىلا هللا

 كا ا ربج ج رعم ناك هليادنع كل اف كب 1 اليف

 ءامسلا ف كهجو فاقت :ىرن دق ل جوزع هللا ل زراف ل تلا سعأن مسبح أ( لي رعد -لزمإ :ناءاعر ,ءامتنأا ىلا

 7 ةوالتلاىف ةرخأتم تناك ناوةبآلاهذهوءامسلا ةهجىلا ىآءامسلا ىف كك ارافا فرصتو كاجو د درت ىن منعا

 ىأ م ةإبقلا عأ ع رسثلا م اكح أ نم خ سنام لوأوة- مقلاس أر اهنال ىنعملا ف ةمدقتم ىهف

 اهيلا ليمتواهب < ىأ (اهاضرت) ةلق ىلا س دقملا تاب نا ءكنةرصنلو ىأ (ةبق) كنفرصناو كنلّوحتاف

 لخدا ل لاق سامع نبأ ع نع(ق) ةيعكلاهيدارأوهءاقاتوهوك ىأ مر +لادحسملارطش كهجو لوف )

 ةيعكل البق نيتعكر مكر ج رخال وهنم ج ون ىنح لص: ملواهاكةيحاون اعد تببلا لسو هيلع هللا ىبص ىذا

 ادب اةيعكلا ىلا اواصقم وياادعب خفي القتدبلا اذه ىلعرقت #ا دقةلرقتل|ىصأ نا ىنءيةلبقلاهذهلأقو
 هدادج أ ىلع زر ةني.دملامدقام لون اك لسو هيل هنلا ىلص ىلا نا بزاع نب, ءاربلا نع( قإ) كتابق ىوف
 نوكست نأ« .كيناكو ارهثرشعةعبسوأ رش ءةدس سدقملا تاب لبق ىلههناوراصنالا نمهلاولاقوأ

 لهأ ىلعر ف هع ىلد نم لجر ج رف موقهعم ىلصو رصعلا ةالهاهالد ةالصلوأ ىلصهناو تددلا لبق هلبق
 'ورادف ةيعكلا لبق لسوهياعةللا لص هللا لوسر عم تواص دقاهتلاب دهشا لاقف نوهك ارمهوءابق دجسم

 اماف باتكسا!لهأ َةإق ىهو سدقملا تدب لبق ىلسيهنا كاذذا موج أ دقد وويل تناكوتيبلا لبق مهاك

 مفاواتقو لاجرلو< نأ لبقةل قل! ىلع تام هناواذههثي دح ىفءاربلا لاق كلذ اور تاتبلال قديح ل
 لاقفةلبقلا لي وت قوى ءااعلا فاتاوكنامبا عيضيل هللا ناك امو ىلا عت هللا لزن اف مهم لوقت امردن

 هللال وسر مدقم نءارهشر م ءةعبس سأر ىلع بجر نم م: لاوزلا دعب نينئالاموب ىف ناكنورثك الا

 ةثالثل ليقوارهشرشعةتسا ناك ل يقوارهشرسش ءةينام ءاثالثلا موب ناكل يقوةنيددملا سو هيا عةثلا ىلص

 ةالص نم نيتعكر هئافكاب ىلص دقو ةمأس ىنب دحسم ىف لسو هيل ءهللا ىبصهننالوسرو تلزن ليقوارهشرسش ع

 كلذ ىم_سفلاجرلا ناكمءاسنلاوءاسنلا ناكم لاجرلا لو>و بازيلا لبقت_ساوةالصلاا ف لو>تفرهظاا

 ىفءابقب سانل اهي لاقر عنا نع ء(ق) جملا ةالص ىفءابق له ىل ارا لصوو نيتلبقلا دج ددسملا

 لد نا لساذقو نارقةلءالاهملعلزأ ًادق إو هياعقللا ىلص ىن :١!نالاقف تا مهءاجذاحبصلاةالص

 نم ىأ( منك انيحو) ىلاعتهلوقو ف ةيعكسااىلااورا ددساف م اشلاىلا مههوجو تناكواهوأ_ةتساقول كلا

 هللا لد ىنلا نعةري رهىفأ نعءءاقلتو تيبلاو < ىأ(» ا برغموأقرمثمرح وأرب
 قرشلابدارأل يق 5 نسح ثب .دح لاق ىذمرتلا هترح أ ةإ بق برغلاوقرستملا نيبال را

 برغم لوج ع 0 ل نم موي رمهقأ ىفءاتشلا قرمثم

 نال قرشا لهأ ق-ىفاذهو ةاي قلل المقسم ناكه راسب م نءءامْشلا قرمشمو هنيع ن نءتقولا اذه ىف فيصلا

 طخ. نءد_عابتم ىلا شىئيصلا برغم او ليملارادقمب ءاوت_سالا طخ نءد_عابت»هىف ونج ىوتةشاا قرمأملا

 ةباصا ةكم نم دعب نمو ةيهك١| ني عةباصا ةإبقا| ىف ةك< نأ ضرفل اوةكماهسوقفامهنبب ىذلاوءاوتسالا
 د#ابدوهملاتلاق ةيعكلاىلاةلمقلا تاو < واهرك ذ عضوم | ذه س ملول قلا لئالدب ك|ذ فرعي وةهحلا!

 انتابق ىلع تنثولو ةرعكلا ىلا ةرانو سدقملا تدب ىلا ل صنةراتف ككل_سفن ءاقلن نم«ةعدتبا ئثالاوهام

 مل_سو هيلع هللا ىل_دهللا

 ميهاربالةقفا اومةرعكللا

 ىعدأ متالودوبمال ةفلاخمو

 مهفاطمو مهرأ مو مهتر خشم

 كنيطءنلف (كنياوناف)

 كنلءجاؤوأهلايل اوهتاعد

 تلت تمس نود نمش لن

 (اهاض رتةإ_بق) سدقملا

 كضارغالاهبلا ليكواهمح

 اهترمضأ ىتلا ةححصلا
 هتمكحوةللاةئيشمتقفاوو
 رط_ثش كهجو ل او-ذ)

 21 هطاددسملا

 فرالاا ىلع بدنرطشو

 ءاقلتهجولاةراون لعجاىأ

 هدؤص 0 ىأ دحع__بملا

 نيعلايةةسانال هتمسو

 نودمار ةلادح ار

 نأ ىل_ءلياد ةيءوكلا

 ةهجلا ةاعارم بجاولا

 هيلع هنا ىؤر نيعاانود

 ىلصفةئيدملامد_ةمالسلا

 ةتس سدقألا تدب وحن

 هرطش عوج داواوف)



 تلك مناة وس ا ا الما 0 2 ا 7

 0 ةبعكلا ىلا لوح ويا 400 ' سدقلا تير 0 0

 تسنع مالسالا نع 0 ا ع ل (ة,8) قداصلا 0 هلا لعنل 1

 كج بلا كلا لاق ةلمقلا لي
 نعكفرصاناعجامو ىأ(اهبلع تنك ىت 3| ةليقلاانلعجامو لجوزعهلوف ُة الودع اط_سو ىذمرتلا ا 6 لا 1 0

 هانع٠«ليقو هيلع اظذللاةلالدب ءافتك !فرسهل ارك ذفذح او سدقملاتدب ى مواهماع ت 61 اا ةإفلا 007 عنا أ عنا هلوق ىعمهللا هجر روصمءوي

 هائماع دقاما دوجوموأ

 هللاف دجوب و نوكيدنأ

 لكب لزالا ىفملاع ىلا عت

 ددوب هنا هدو>و دارأام

 هدوجوءاش ىذلا تقولا ىف

 ىملاعهنابف_صوبالو هيف

 هنال ناكدوجومهنالزالا

 لزالا فدو_-جوعسيل
 ادوجوم هماعب فيك

 لذ دب ادوجوم راد اذاف

 ريصيف ىلزالاهماع تحن

 1-5 ادوجوم هلامولءم

 ل مولعلا ىلع ريغتلاو

 ن“ عناتاازيقلوأ معلا

 كاع ناقد نك ان

 بيطلا نمتييحلا هللازيعل

 ريما عضو م لعلا مظوف

 ملعيلو ًزيعلا عقر هب لعاب نال
 ةال_ملا هباع هلا لوسر

 امناونونمؤملاو مالااو

 مهنالهتا ذ ىلا مهماع الكملا

 ةفطالم ىلءوهوأ هصاوخ

 كلوقك ليال ناباطخلا
 بهذلا وذ ركست» ند

 ءزلالا) ةبعكلا ىهراوباع تن كىتلاةلبقلا اناعجاموه انعم ل_.ةوةخ .وسذماهماع تنك ىتااةلب ها !انلعجامو
 ىذلا رعلاهبدا ارآتاقاهنوك لبةاهلكءايثالابلاعوهو ملءنلالاهلوق ىن_همام تاق ناف ( لوسرلا بش, نم
 3 معلا لعنل ىنعملاود_جوبامي قاعتيام ا بيغلا ىف هنملاع رهام ىلع : ال هنا باقعلاو 00 4

 ةل_.ةلاىفلوسرلا عبشي نءزيكوىرناىأةب قرا انه زعلا ل .ةوباقعلاو باوثلاهيلعلماعلا قدس

 باقي نم لوسرلا عبقب نم نين. ؤما نم ىفايلوأو ىف زحو ىلسر رعت الا هانعم ل_يقوهيبقع ىلع باةإ نك

 هذ قارعلار ع حتقم طوق كريبكسلاىلا عابنالا | ىفان ةفاضابرعلا نأشن مناكو هيبقع ىلع

 هانعموهدابعب قفرلاه جو ىلع هنو "لبق ملاع كللذب وهو زعنلالا اقام (لبقر وود سمأ ن ءهعابتا كلذ لءؤاعاو

 هنالانماعل هانعم ليقو نيبطاخل اهداء اقفر فن ىلإ معلا ةفاضافهن 11 ل-ةهبالاهج مكن 5 ذامتأاو ءاعتلالا

 هعيطي ىألوسرلا عبي نم ىن-عمونب رخآ ةلالضو موق ةيادط بدسةلبقلا لب 0 هماعوف 0

 تثيدحلا ىودتريرفكلان هيلع ناك امىلا عجريىأ ( هيبقع ىلع با قش ع نميز اهلي وو ةليقلا م ؟ىفاآ

 ىأ (تناكناو) هناا نيدىلا دمت مجراولافو ةيدوهبااىلا موق دنراةبعكسلا ىلا ذاب تاوحتا هنا |

 ليقوةيعكلا ىلا سداقلا تيب ع نسل م ليقو ةقاشةإيقنةإبةلا ةياون ىنءي (ةريبكل) تناكدقو

 ليقوةليقا! ثنأتل ةريبكسلا ثنأو سدقملا تب ىهو لي وحتلا لبقاهيلا ههجوىتلاة|مق!| ىه ةريبكسلا

 006 ناعا عيضيل هللا ناك امو) لوسرلا عابتا ىف نيقداصاا ىن_هي( هنلا ىده نيذلا ىلعالا)ةياوت اا ثدذ اناا

 كك نيماسملالاولاقدووملا ن هباه أو بطخ أ نب ىبح نا كللذو سدقملا تدب ىلا كك- 5 ىف |

 نمو دماهم هللا مت <: ددةفةلالض ىلع تناك ناوهنع ماوحتدقف ىده ىلع تناكنا سدقملا تدب ىلا مك- رداط

 افراق عنا يهنايفةلالضلاو هبدنلا صيف ىدطلا نا نوملسل لاق ةلالش لم تامدقف اهياعتام

 ىنب نمةرارز نب دعسأ ةيعك-| ىلةلبقل !لوحت نأ ل بق تامدق ناكو ا. لبق ىلع مك تام نم ىلع كت داهش ْ

 هللا ل_هىنلا ىلا مهرتاشع قطن اف نورخ 7 لاج روءابقم !نماناكوةماسىنب نمرورع«نبءاربااوراجن

 لانواع هوا وهام نذل انناوخابفيكف مهارباةإ بة ىلاهللا كفرد دقهنلا لوسراياول ف مسوي ءاعأأ
 سانابمتانأ) سدقملاتهىلا تالص عي كن اها عيضيل للا ناك اموىلاءتهلنا ل زئاف سدقملاتدب |

 ةفارال قو ةجرلا نمدشأ ةؤأرلا ليقو قر أو ةج-رلا نم صخأ ةفأرلاو مروج ًاعيض»ال ىنعي (محرفزر

 اماوررمغلاةلازاو هو ركملا فد ىهو ةصاخ ةجر ىف ةغاابم ةجحرلا نا ةج :رلاو ةفأرلا نيب قرفلا ىف ليقو ةجرلا |

 ىنمعالوأةفارلا ةطارك نذ ماعنالاو لاضفالا عيجاضيأ ا ملا كد و تاع ءااهئاقدجرلا |

 أ

 (ءامسلا ف كهجؤ باق" ىرئدق) لجوزعهلوق ُُه لمشأو مع ًااهتالايناثةجرلاركذ م مطاعأ عيضب.الهنأ
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 ةقاشةل غن ىأ( ةريبكل ) ىفماللاوةففلا ى هناوةل.ةلاوأ ةزعملاو اهلي وحت ا!ىأ(تناكن ناو) بوذا !ءناران :/|ىف هقلماو

 هللا ناك 01 ااا ا الا نينانلا نال ىدناملا تف قست هادى (هللاىده نيذلا ىلعالا) ةقراف ناكربخ ىهو

 ةعاجلا ىفاهؤ ذأ ناسعالا لهأ نماطوبقو نا.عالا له ىلءاهم وجو نالاناعا ةالدلا ىمس سدملات ب ىلاكت ذاك ا (مكناعاع طبل

 لاقف كلذ لاعمتازنفانناوخا نم لب وحتاا لبق تام نع فيك اولاقةرعكداا ىلا سو ءياعهللا ىلصةتلال وسر _-وىلاطون اعلا ل 0

 ةفأرلاوم-هروجأ |عيض.ال(محر)ةغلابمالامهولعف نزوب مهرب-غفؤذر صفحو ىاشو ىزا# عبشمزو ه٠ (فذ راس انلابهنلا نا)

 لوسر ناكوءامسلا فةهح ىف ََك ارظن فرسهعنو كهجوددرت (ءامساا ف كهجو باق" ىر دق ) ميحرلا نج .رلا يفك امهئيب عجرةجرلا ن هدأ

 لس



 . لق اهلباقي ىلصملا نالةاللا ىف ناسن الااهلب قس, ىتلا ةهجلاةلهتل او سدقلا تب نونعي (اهيلعاوناكىتلا مهتلبق نع) مهفرصام (مهالوام)

 نمدشرب ىأوتسم قب رط( ميقّدسم طارمصىلا) اهلهأ نم( ءاشر نم ىدوم)هلاهاكض رالاو برغملاو ق ريشا دالب ىأ (ب .رغلأو قرمشملا هله
 تيبلاىلااروطو ةبعكلاىلاةراتف ءاش ثيح ىلاهجوتلاب سمي هنناهلكنرك امالاوأاهملا هجوتلابان سمأىتلا ةبعكلا ىهو قحلا ةإ_بةىلا ءاشي

 ماللاو فاكلاب رجاذوهيبشنال فاكلاف 5 انلعج بيلا لعجلا كلذ لئمو(5 اناعج كل ذكو)هدحو كلاما هنال هيلع ضارتعاال سدقللا
 (هبل) اطل الباطخلل فاكلاوديعبلاىلاة راشالاو بي رقلاىلاةراشالا نيب قرغلل

 كلذءاهفسلالاقاملو هلباقتو اهلباقي ىلدملانالةإ مق تيمسا 6 اوناسن الا اهلمقتس ىتلاةه1ا!ىهةلبقلاو

 اكلماهنيامو برغملاو قرش ا!ىرطقهلناىنعي (برغلاو قرم ملاهنل) دمحاي( لق )هلوقب موباعىلاعت هللادر

 اهلعج ىذلاوهىلاعت هللا نال ةإبقريصت اء او دحاو ءيماهلك تاهل نالةإبق هناذل نوكي نأ ئوش قحتسيالف

 ةهج ىلا ىنعي (ميقتسم طارمصلا) هدايع نم ىنعي (ءاشي نم ىدهم) هلوقوهو هيلع ضارتعا الفةلبق

 هلوقىففاكلا (اطسوةمأك انلعج كلذكو) لجوزعهلوق *« مالسلاءيلع ميهارباةلبق ىهر ةبعكعلا

 ميهاربا ق- ىفهلوق نم مدقتام ىلع ىوطع«هنااهد_>ً هوجو هيفو هبهبشاءاجهيبشتلا فاك كلذكو
 طارصىلا ءاشي نمىدبهلوق ىلعفوطعم هناىناثلا طسوةمأ؟ اناعج كلذ كواين دلا يفهانيفطصا دقاو

 برغملاو قرمشملا نيباطسو كتل ةانلعجامءانعم لبق ثااثلا طسوة.أ 5 اناعجو وك اني ده كل ذكو ميقتسم
 ريهز لاقاهطسوأر ومال اريخوارايخالو دع ىنعياطسوةمأ؟ اذلعج كلذك

 مظععىلايللا ىدحا تلزئاذا * مهمكحمانالا ىضرب طسومه

 قىراسنلاواغك الن بدلا رمأ ىفنامومذمامهنالريصقتلاوولغلا نيب طسو نيد له ىنعلاوةطسوتمليقو

 اولاقدوهبلا ءاسؤر نأ ةبآلاهذ_هلوزن ببس ومهلي دينو مهفي رحتوهو نيدلا ف دوهبلاريصقتك الو ىسبع

 اناذاعملاقف سانلا لدعأ ان أد ملعداوءايبنالاةلمقانلبق ناوا دس الاانتلبق دم كرئام لبج نبذاعم
 ناوالألاق ملسوهيلعهّنلا ىلص ىنلا نعىر دخلا ديعس .وبأ ىوروةبآلاهذهىلاء: هللا لزناف لدعو قد ىلع

 ىلءءادهش اونوك-ل) ىلاعتهلوقو * ىلاعتهنلا ىلع اهمرك ًاراهريخواهرتكا ىهةمأ نيعيس فوت ةمالاهذه
 ىلعءادهش لس .وهياعهللا لص د ة.أنا لق ومهب رتالاسر مهتغلب دق لس .رلا نأ ةمايقلا م وب نعي (سانلا

 ال دعىنعي (|ديهش جيلع ) لسو هلع هللا ىلصا دمت ىنعي (لوسرلا نوكي و) نيعجأ سانا نم قملا كرت نم
 ريذن أيل أمالارافكللوقي مث دحاوديعص فني رخآلاو نيلوالا عمج ىلاعتهتنانا كلذو ك<لايكز م
 مهطأسوف مهانغلب دقاوبذك نولوقيف كلذ نع ءايبنالاهللا لأ ؤريذن نءانءاجامنواوقي ونوركنيف
 مطنودهشيف ماللاوةالصاا هيل عدمت ةماب ىف ؤيفانل دهشت دمت ةمأ نولوقيف ةجحلا ةماقا ممم لع وهوةنببلا
 انيلاتاسرأ نولوقيؤةءالاهذه لآسنفان د_باون أ ءاواو اع نبأ نمةيضاملامالالوقتفاوغلب دق مهنإب

 هيلعهللا ىل ص دمحم تويم تربخأ مف قداص تنأو لسرلا غيلبقب هيفانةربخأ بات كهياعتازئأو الوسر |[

 هلل |ىبصةننال اوسرلاقّلاق ىردحلا ديعس ىفأ نع(خ) مهقدصب دهشي :مويك زيف هتمأ لاح نع هلأف سو

 مهاب له تءألأ سف بر ىأ معن لوقيف تغلب لههل لاقي ةةمايقلا مويه _ةمأو حونب ءاجي لسوه_لع
 هللالوسرأرق منو دهشتف كب ءاجف هتمأو دج لوقيف كل دهشي نم حوذللاقيف ريذن ن .انءاجام نولوقيف

 دازاديهش ماع لو سرلا نو, و سانلا ىلعءادهشاون وكتلاطسوةمأ 5 اناعج كلذ كو لسوهيلع للا ىلص

 (اطسوةمأ) بارعالا نم

 طسو رايخلل ليقو ارايخ
 اهيلاعراستي فارطالا نال
 ىأ ةيم طاسوالاو لاخلا

 لبقلاريخ مكنابق تاعجاك
 الودعوأمالإ اريخ كةلعج

 نيب لدع اطسولا نال

 اهضعب ىلا سدل فارطالا

 اناه> [ا”كىأضعب نم ب رفأ

 قرشا نيب ةطسوتم كتاب

 ةمأ 8 اناعج برغملاو

 ريصةتلاوولغلا نيب اط_سو
 ىراصنلاولغاولغتم مناف

 حيسلا اوفصو ثيح
 اورصصقت لو ةيهولالإب

 و ا
 دلوهباب ىديعو انزلاب ميسم
 (ءادهش اونوكنتا) انزلا
 فان اكمل فرصنم ريغ
 ةلص(سانلا ىلع) ثننأتلا

 لوسرلا نوكيو) ءادهش
 ىلع فطع (اديهش ميلع

 مثالا نا ىور اونوكستا

 نودحح ةمايقلا مون

 هللاىلاطيق ءايبثالا مليت
 دق مهنا ىلع ةئييلاب ءايننالا

 ةماي قؤذ لءأوهو اوغاب
 نودهشف مالسااهيلعد#

 1ك سس سس سس سس سس سس سس ا ساس

 هيلع دمح>« قؤيِف قداصلاه دن ناسل ىلع قطانلاهبادنك قىلامتهظارابخإابكلذانماعنولوقيف (كلوا - (نزاخ) - 30

 ناك املو ةةورعملاءايشالا ف عماستلابة داهشلاك ةدهاشمالب نوكس دقةداهشلاو مهتل ادعب دهشي وهيك زيف «تمأ لاح نع لمسف مالسلا

 ةداهشبالا مصيالامفاين دلا ف سانلا ىلعءادوشاونوكسنل ليقو مويلع بيق :رلا تن ثنا ك ىلاعت هلو ةكءالعتسالا ةماكبء ىجبيقرلك د يهشلا

 نالت عاجالا نا ىلع ةبآلابهللاهجرروصنم وبأ خيشلالدتسا وكلا دعب معيد -4] زياديهش كيلعل اوسرلا نوكي و رايخالالودعلا

 ةداه_ثلاةاصت رخو هلوبق مزلهباودهشو ئم ىل ءاوعمتجا اذافاطو.ةوةداهشال قءةسهاوهلدءلاوةلادعلابةمالاهذ_ه فصو قاعت هلبا



 ىنعي ملام أ كلواذلا أ اناو) هدابع نمءاشي نمهةماركو تجرب ببصب وهو ان, روهوهدابعانن |ىفامي وح كرتشت ( مك روانب روهو)

 نوكرسش مهب متت أونا الاب« صاخت نو دحو.. هل نحن ىأ (نوداخمهلنحنو) كلذك الفالامعأ < نااكو مالا ساس ا وه لمعلا نا

 ىًأىنعي ان وجاحت ىف ةزموللةلداعما ذه ىلع ماوركبىف اريغ فوكو ىاشءاذلاب (نول اوقتمأ)» ريغ نمةو كلاب ىلوأو ةمارك-اابىرحأ صلخملاو
 ءايلإب مهريغ نولوقي لب ىأ ةمطقنموأءايدنالا ىل_ءةينارصنلاو ةيدوهملاءاعدا مأ (85) هلاك ىفة-جاحلا نوتات نب مالا

 نوكنال امن ىلعو
 هللابىلوأ نحف انني د ىلءوانمءايبنالا ناو < د نم مدق انني دنا اولاق مها كلذو ةخلاراهظالةلداجلا

 هه 00 * دع 3 0 1 6 نا ةعطقنم الا ةزمطا
 ءاوسهنلا ىف مت أو نحنو ىأ(.كب روانب روهو) هللا فان وجا نأ .هاواوق. نأ نينمؤملا ىلاعت هللا ما كنم نا) انا

 وصاخم ىأ( نوصلخعهل ننو) هل.عءازس دحأ لك! نا ىن ,(ملامعأ كلوانلا عاانلو) مب رو ردنا رار مالو اول علا عفوا قر ع ا 0 | ١ فد ساو ليجهساو ده

 هنيددعلا صاخ نأ صالخالاو نوكرسشمهب متت أو ىنعملاو ىراصنل او دوهبال خب ون هيفوهلةدايعلاو ةعاطلا

 ءاي رسانلا لجأ نءلمعلا كرت ضايع نب ليضفلالاقهإمءب ىئاربالوهنيد ىف كرمشيالف ىلاعت هنلهلمعو

 هلوق ُج فيسلاةب ابةخوسنم ةبآلاهذهوامهنمهللا كيفاعإ نأ صالخالاو كرش سانلا لجأ نءلمعلاو

سمأ من (ىراضنوأ ادوه
 

 لوح نادال هلع

 قصساو ليعمساو مهاربانا) خب ودلاهانعمو ماهفتساوهو ىراصنااو دوهملا ىنعي (نولومت:مأ) لجوزع وفي موباع 5 نايا
 امناوكتلءوكند ىلعاوناكهينب و ميهاربان ا نومعزتأ ىنعي( ىراصنوأ د وهاوناك طابسالاو بوقعيو (تناماربعلع اللف)
 دجماي(لق) هيذب وميهاربا ىلع ىراصتلاودوهماارسثعماي كب ذكت بث مهدعب ةينارصنلاو ةبدوهملا تثدح ا ناىنعي

 ةيدوهيلا ىلعاونوك» مهيذب وميهارباناربخأ دقو كلذب لع أننا ىأ (هتلامأ) مهني دب ىنعي (لعأمتأ 1) || ناك ام هلوقفف مالسالا
 مهماع ىهو ( هللا نمه دنعةداهش) ىنخ ىنعي ( متكنع لظأ نمو) ءافنح نيماماوناكن كلو ةينارصنلاو || ان ارصن الواي دوه مهاربإ
 ىنملاودو جو هوقكو مهبتكىف كلذاو دجو «ةفصوهتعنب ى> أ | د ناو نيما_ساوناكميذب و مهارب نب || امام اهيذح ناكنكلو
 مت تكن م ىنعب (نولمعتاءعلفاغب هئلاامو)اهافخ ا واهمتكسفهنلا دنع ن..هنءاجةداهث متكن م لظأ نمو | ةداهش متكنمم لظأ نمو)

 ةيدوبا!المالسالاوهنيدلا ناوءافنح نيما_بماوناكم نب و مهاربانا ن.هباتك هب كمزلأ ايف ملا
 ةمأكلت) ةرخآلافهيلع ميقاعي مك اعهي_صخحوه لب لمح نع لفاغب هللاامو ىنعم ار ةينارصنلاو

 متسك ا مءازج ىأ( مسك امكلو) تبسك امءازج ىأ(تبسك اماط)هينب و مهاربا ىنعي (تلخدق

 متكىأ (هللا نم ةهدنع

 هنأ دنع ىلا هللاةداهش

 هللاةداهش ىهواهم دهش

 بسكن عالهلبعسو هبسكن عةمايقلا موب لثسيا.غ!ناسنا لكن ىنعي(نولمع:اوناك امعنولئستالو) || ىنعلاوةيفينحلاب مهارال
 ءابآلا لضف ىلءاواكتتال ىأ مهفرشوءابآلا ل ضف ىلع لك-ت,ناودوهللرجزو ظءوه-ٍفودإ_.عوهربغ || دحأال باتكلا لهأنا
 هرب ركن ن-سح ةلداجلاو جالا نطاومهفلتخااذاهنالةبآلاهذ_هتررك امناودإ_هعبذخؤي لكدف || , هاو نك ينال ع ظأ

 لوقيس) لجوزعهلوق © مهناب ؟فرسشب اورتغيالثلدوهيلل اهببنتهررك امنا ليقوهديك اتوهب ريك ذتلل أ[ وان وللاع مهوةداهشلا
 ةينيدلارومالا ف لقعلا ناصقنل سفنلا فةفخهف_سلاوسانلا نملاهملاىأ (سانلا ن.ءاهفسلا مةداهشلا هذهانمتكولانأ
 اهف سد عي هايند سعأ ىف حضاولا ىمالا نعلداعلا نال مظعأ نيدلا باب كلذ ناك شالوةب ويندلاو | يؤم رد 20106

 ىلع ظفللااذهلج- نكم أ اذهو هيف سوهوالارفاك الف مسالا ذهب ىلوأ ناكمنيدىمأ ىف كلذ كناكنغ | ضر رعت هيفو اهءّكن

 تيب نعقل_بفلا لي وحتف اونعطمهنأ كلذو دورملا ىف ةبآلا هذه تلزن ل يقف نيقفانلاو نيكرششملاودوهبلا أ محلنا ةداهش مهنامتكب
 هم دجن ىلع ددرت دقاولق مهل كلذوتكمكرشم ف تلزن ل قو خسنلانوربال هالة بعكلا كلا سدا أح ىؤ توين مالا هيلع
 كذاولاقامناو نيقفانا ا ىف تلزن ل_يقو وكندا عجرب هاف كدلب وع ايلا او دو داو ء وا عشنأو فار هتاداهش رئاسو
 لمتح و دوهملاو نيقفانملاورافك-ل | عيج هيف ل> ديف موم ءالءاهفسلا ظفل ن ألم تحي لو مالسالاب ءازوتسا كلوق ىفاهلثم هللا نمهلوق
 اودجواذاف حدةلاو نعطلا ف نوغلا ب ءادعالا نالو صيصختلا ىف ةدئافالذا مهلكن م مالكلا ]دعوت !ذ1 اين, هداه ظملتح

 سدقملا تدب ىنعي (اهياعاوناكىتلا مهنلبق نع) مهفرص ئث ىأ ىنعي( مهالوام ) اولاجالاحو ااولاقالاقم ىلع باق دل تدهش

 ةليقلاو ميك امكلوتبسك اماط تلخ دق ةمأ كلت )ةداهشلا نامتكو لص لاس ذك ن.(نولمعتامع لفاغب هللاامو)

 لوقيس) ىراصنلاودوهبلا فالس ىناثلابو مالسلا مهيلعءايبن الالوالبدارملانالو ديك أتللتررك (نولمعياوناك امج نولئسنالو

 نيطون «ءوقو لة مطوقب رابخالاة دئافومهنيدىلا نعجريل هنلاواهبا| عجر مثهئابآ ةلبق نع بغر مطوة نوكرسشملاوأ ءازهتسالاو نعطلا ىلع

 مهسلا شارب ىرلا لبقف مصخلا مطق أ هيلا ةجاه !لبق باوحلا دا دعو دش ا هورك-ملاب ةأجاهملاذ| سفنلا



 نهيىلامدو لثم ىلاهنهننن وك, نا بج وب هنال لك ثمفنإألا ارهاظ (اوددها د قف هب منمآ املثعاونمآناف)نوصلخم هل (نوماسمهلنحنو) ٠
 ن زم ريغءابلاة داب زو لجو زعهللاىلادوهيءاما وكام! لئماناعا اونمآنافهري دقت فوذحعر د صم ةؤص لثموةدئاز ءاملا ليقف كلذ

 لثملاليقو اهلثمةئيس ةئبس ءازجو ىرخالاة آلا فهلوقك اهلئم ةئبس ءازجري-_ةتااواهلثعةئبسءازج تائيسلااو سكن يذلاو ىلاءتهننا لاق
 ءابلا ليقو هب مهمآ ىذلاب ىبأ» ارقليلدب ىذلا ىنمعاموهب متنمآ اعه«نعءهللاىضردوعسم نءاةءارقددي قيدب من اعاونمآناف ىأةداي ْر

 نإ اوأاوفصني اومطن رول اوةنامع(اول اوننا د١ أهم متنمكىلا كت داهشلثمةداهشب نامالاىفا اولخ د نافىا مقل تيك كلوةك ةناعتسالا

 (ةهّلئامهكمفكمسف) ٌئثىفقملا لط نماوسلوة وادعو فالخ ىفالا هاذ ىأ( قاقش ىف مهاعاف )اهم ناالافل اوخدلاوةداهشلا نعاولوت

 ةلاححال نئتاككلذ نا نيسلا ىنع.و مهضعب (4.) ءالجاومهضعبل_:ةبهدعو ,زعأد_ةو مهلعهلوسرراهظالهتلا ند نامض

 وهو) نيح ىلارخاتناو

 هبنوقطنبامل (عيمسلا
 نمنورمض ام ميلعلا)

 لكب نمؤن لب ءايبنالا ضءبب ترق أو لسو هيلعهللا ىل دمت نم ىراصنلا تأربناكوءايبنالا ضءبد ترقأو

 نونعذمةعاطلاب نوعضاخ ىلاعت هلل نحنو ىأ(نوماسم هل نحن و) ىدهو قد ىلءاوناكمهعيج ناو ءاسنالا

 ةاعموهو لءلاودسحلا 0 1 ْ اهنورسفيو ةيناربعلاب ةاروتلا نؤرقيباتكع!!لهأ ناكلاق ةري ره ىبأ نع (خ) ةيدوبعلإبهل
 ا 150 اولوقو مهوب ذكت الو باتكلا لهأ اوق د_صتال لسو هيلعةنلا له هللا لوس رلاقف مالسالا لال هيد رعلاب
 همك راجل در |. (هب متنمآ املثعإ) ىراسنلاودوهلا ىنعي (اونمآناف) لجوزعهلوق هةبآلا نيا لزن امو ابانمآ
 مر ل كر ]| يحد منا قاكن اال اون أ ناف لبقو ئشءلثم سيل ىأ ئثدلثكسيلهلوقكو هفةلص لثمو هن متم اج
 1 0 مسف ]اود عادقفدادلاوةحبصلا ف نبدلااذهىواسي ركآ انيداواصح نا ىنعملاو (اودتهادةف) ؟ديحوتك

 0 0 اذه نالهريغبادتهالا لاحتسادادسلاوةحصلا ىف نيدلا|ذه ىواسي رْثآن يددجوب نألاحتساامل كلو
 وهو قحلا نيد راهظ مهباكب تنم كب اتكب اونمكن افءانع«ليقومهيلا ل ارث امو ءايبنالا لكب رارقالاو ديحوتلا ىلع هانبم نيدلا
 كلدومو كل بيحتسم هب راحو ةوادع ىف ليقو ةءزانمو فالخ ف ىأ(قاقش ىف ىهااف) اوضرعأى أ (اولوت ناو) اودتها دقف

 (هّللا ةغبص) كداىمىلا ١ لكنالةقشملا نموه ليقودهتوادعببسإ هبحاص قشريغ قش فراص هن اكو شلا نمهاص و لالض ىفل.ةو
 دكٌومردطم وهو هللا نيد دووملا رسم دجارهللا كفك ى أ (هللامهكيفكيسف) هب دوب وهيحاص ىلع قيام لع ص رك امهنمدحاو

 انما هلوف نع بصتنم || وهوهزحنأ ئشب لفك اذاهنال مسو هيلع هللا لص هللا لوسرراهظال ىلاءتهنلا نم نامضوهو ىراصنلاو

 غبص نمةإهذ ىهو هللإب ىنب ءالجاو مهيبسو ةظي رق ىن لقب هدعو هللا ز ع دقو مل_سوهياعهنلا لص ىذللةزهكم هيفف بيغب رابخأ

 ىهوسلجن + ةسلاك || عيجعمسي مهاوحإب (ميللا) مهاوقال (عيمسلاوهو) ىرامنلاو وهلا ىلعةيرجلا برضو ريل
 غبصا|اهماع عقتي ىتل 'ةلادللا لجوزعهلوق 4 هياع مهبقاعمو مهم زاجموهولغلاو دسملا نمنورهضيام عيج عي ودب نوقطنيام

 ناالانالهندا ريهطت ىنءملاو غبصلار ثار هظياكنيدتملا ىلع رهظي نب دلارثأ ن ال ةعبص هللا هامساءاوهللا نيد سا بع نب !لاق ( هللا ةغبصإ)

 لالا سوفتلا رهطي نإ سابع نإابلاق مدار نت | عيبصتلال وانغ هيذازا ليقول: ليقول ةراطق لقد ةياال

 ةانى مهدالوأ ن ١ مدل تيمنا ةياربخلا اقحاينارمكنراصنالا واق هب كلذاوا_عفاذإف نات ناكم هبوروطيلدب

 ةيدومعملا لوما معا نحنو) رفكلا خاسو !نمرهط هالاريهطت ليقواني د ىأ(ةغتصفللا نم نح !نمو) ىراصنلا هلعفتامال

 ياو نع مو سمو <فيد نمريخ مهند نااولاق نيذلا ىراصنلاو دورملل دئايىنعي(لق) نوعيطم ىأ (نودباعهل
 : دوب مهند كلوا لعق اذا ةجاحناوهب نيدتن نأان ىمأىذلا هللا نيدىفاننواداحتواننوم_مصاختأ ىأ (هللايف اننوجاحتأ) مهعابنإب

 ةغبصلا ظفلب ء ىجو <تغبص غبصت موهتغبص نا الاهل انغبص وةنلابانمآ اولوق ,طاواو متي نا, نوما ملا صافاق اين ارسصن راصنآلالاق كلذ

 ةغبصال ىأزيب (ةغبص هللا نم نسحأ نمو) ماركل ا عنطصي الجر دي رن الف سرغيا5 سرغاراحش الا س رغب نمل كلوقك ةاك امملل

 لوعفم ف لخادهللاةغيصهلوق :نا ىلع ل د, فاعلا |ذهو هللاب انما ىلع ف طع (نودباعهل نحنو) ريهطتلاوأ نب دلال, رب هتغبص نم نسحأ

 هنلاةغبص مكيلع ىنعبءارغالا ىلع بضنوأ ميهارب ةلم نمل دبهئلا ةغبد نأ مءز نملوقدري و نو دباعهل نحنوا ذهوا ذهاولوق ىأانهآ اولوق
 لق) ماذح تلاقاملوقلاوهي وبيسرك ذىذلاوهدك ؤمردصماهنا ىلعاوباصتتاوهماثتلا نع مالكا جارتساو مظنلا كف نمهيفامل
 ق-أكنو رتوانيلع لزئال د ىلعهللا لز:ًا ول نولوقت: وك ردبرعلا نمىنلاهئافطصاو هللا ناشىفاننولداحتأ ىأ(هللا ىفاننوجاحتأ

 ٠ انءةوبنلاب ْ

 ِإ



 ناب فاطم (قدحسأو ليعمساو مهار ( ا رور ارم لا ىله فلم»» الل هلالارك د عا ( كنابآهاو كطاد. هناولاف)

 هلوقك كناباهلا نمل دب (ادحاواغلا) ىفانا ةيقب اه سار عنا ىف م باهيلع لاق بأ ملا نال. عوهوهئابآ ةلدم نم ل عم سال هدو كنابآل

 0 .لاح (نوء.هلن<و) ادحاواطا كننآهلادب ا ةيصاب ةيصانلإ

 دهس يع حتمص ا نإ ةةمأ)
 0 1 رباك هاو كلا ياو ىدعن نم نو درع ها | كلو تدكحائامل)

 اا

 : 1 4 1 6 9 8 اد !ناىا (متيسك ام

 هلنءوادحاواطا) و اطار مك م ان
 : ١ 2 أم د2 ههريغع بتسأ هعقش

 قحساو ليعمساو مهارباىنعيةروك دااةمالاىلاةراشا (كلت) هيدوبعا!نوماخم ىا (نوهكسم 5 1 3 5 ١

 3 2 : ' 0 2 0 : نأ حتفا رساتموأ ناك

 ميءاربازرك ذاوعدىراصتلاو دوهبلارشعمانىعااراهايبلتضمىأ (تلخدقةمأ) مهدلووبوقعي بأ يبا ال كمل
 ا : 2 ا " م 2

 ااا [تلسكا اما يف نشنلا# ىبعاواوقتالو هدالوأ نم نيل لاو ساو ليعمبساو | + أل يس اما

 : : . 0 : 0 3 7 : هانم اه مم

 (اودتمتىراصنوأ ادوهاونوك اولاقو) لجوزعهلوق ف هريغل م نءالوإ ع نعلئسب ىتإ رف لك ىنعي ا هراختفال كلذ

 ظ 5 1 "| اع نول الو)
 1 ور 11 شمر اوم صاغ هنا كاوا وبار ففاعلاودي_بان ارح ىراصن فو بطخا 1

 نودخاؤتالو (نولمعب
 انفيدو بت ,2لالضفأ ةاروتلا انباتكو ءايدن الا لض اىسومانسندوهبلاتلاقفهنلا نيدب قحأونا 0 ١ 11 اولاق 1

 نهدحاو لك لاقو كلذك ىراصنلاتلاقونآرقلاو دو ليجنالاو ىسءب اورفكو نايدالا لضفأ 0 0 0
 رانا ١

 ( ميهارباةلملب) د ماب ىنعي (لق) لجوزعهللالزناذ كلذالا نيدالفاننيد ىلعاونوكنينمؤلل نيقي رفلا ان ا

 رعاشلالاق مالسالا نيد ىلا اهلك ن ايدالا ن علئ املا فينا ساء نءالاقمدقلا ف نوكيجاجوعاو

 نبدلكنعءاننيدافين> « انقلخ ذا انقلخانكلو
 ةماقاو ناحل !ةيفينحلا ل يقو مهاب نيد ىلع هنأ ىل ءاويبنت افينح ناتخاوأ بح نم لكى مست برعلاو هلق ( سارا

 5 رد ل م 0
 عمم كرشلا ىءوهو ميهاربا تتار :.هريغو ىرامتلاو دويل ض ب 2 ار 0

 امو) نرقلا ىنعب (انيلا لز وإن دمى شيباتتآ ارث راهو ادوهازتوك كلاواق نيل در لك 0
 1 ع ص 9 6ع اي نءد ياذا ل

 (طابسالاو بوقعي و ق>ساو ليعمساو ) فئاتصر سس ءوهو ميهاربا ىلا لزن:ااعانماو ىنعي (ميهاربا ىلا لزن ١ ناك امو) 000 ىلإ

 000 دلولادلووه 200 ااوناكو 1 ا ل 1

 اوك [ىزامتلا#كلاقو

 (اودتهت) مزجو ىراصن

 لب لق) مالا باوج هنال

 2 . 0 ضب رعن ( نيكر شم ا نم

 ا 00 0 0 1

 موا موب عننا ىلص دمتو ىسيع نمدوهيلا تأر بنك ضعبب رفكنو ءايبنالاض عب نمؤنال ىأ (مهنمدحأ

 ىلعوهو مهارإا ةلم

 اذ_ه (اولوق) كلارقلا

 وأ نينمؤملل باطخ
 ترقاو نآرقلا ىأ (انيلا لزن امو ةنلابانمآ ) لطابلا ىلع متتافالاو قا ىلءاونوكسنلاول وة ىأ نب رفاكلل
 ملسوهي .اعهللا ىل هةللال وسر ىطبس نيسحلاو نسا ناكو دفاملا طبسلا را وقحساو ل يءمساو ميهارباى الزنا مو)

 ىسعو ىع وم قوأامو) ىلعب نارمع ل ؟ىوىلابانه درو ذاف ىلع و ىلا,ل زن أ ىد هب. و رش عىنثالاهئانب أى رارذ ب روق ةدفح طابسالاو
 ةعاجلاىنعمىفدحاو ىراصنلاودووملا تاعفك ضعبب رفكنو ضعبب نمؤنالىأ (مهنمدحأ نيب قرفنال مهم ر نم نويبنلا قوأامو

 هيلع نيب لوخ دحصاذلو



 هَ رهلإولثمذإ نع بغربال ىذلا حلاملا قطصملاهنأ لتا تقولا كلذ رك ذاليقهناكرك ذارامضاب بمتئاو هانيفطصالفرظ (لافذا) |

 ةللإب (اهم) ىاشو ىندم ىدوأو (ىصوو) تدقنا آت صاخ أ ىأ ( نيللاعلا ب رات ماس لاق ) هلل كنيد صا وأ عطأوأ نعذأ ) ملسأ

 (9,ل) ١> فوطءءو*(بوقعي وهيب ميهاربا) نيل اعلا برلت ماسأ ىهو ةملكسلاب 1

 مالسالا ىلعاؤشنامنا ءايدنالا نالاما م ناكدنال هيلعتبئاو مالسالا ىلع مقتسساىأ :(لسأهب رللاقذا) |
 بك اوكلايهلال دةسادنع كلذو برسسلا نم جرش ني كلذهللاقاممنءهلنا ىضر سابع نا لاق دي-وتلاو

 هب رهللاق كلذ فرءامافربدمث د« ىلا اهراقةةاواهبف ثو د+ !تارامأ ىلءهعالطاو رمةلاو سمّشلاو

 اهربدمو قئالخل كلا ل ةدايعلا تداخ او ةءاطلاب تعضخ ميهارب لاق ىأ (نيملاعلا برلتماسألاق) لسأ
 باقلاتافص ن٠ نامالا ل-يقوةمل-اهلءجاو هنلكتدامعو كيد صلخأ ملسأ ىنعم لقوا دحمو

 ليقوهحراوجب لم_ءينأ ناد ىمافةنلابافراعهبلقب اذ ؤمناكمهارباناوح راوحلاتافص نم مالسالاو

 سارع نب لاق نيملاءلا برلى سمأ تضوف ىأ تما سأ لاق هيلا ك ىعأ ض وفر ىلا هن هند ىلإ ك سفن لسا انعم

 لجوزءهوق # رانلاىفىقلأ نيحةكناللا نمدحاب نعيم ثيح كلذ ققح دقو ام ملل ىضر
 ةينامت مهاربال ناكو ةيفينحلاةل | ىهليقوهنلاالاهلاال ىه وصالخالاةماكب ىنعإ ( هينب مهاربااهب ىكوو)

 خوشو قي شو نا صزو ناني ونادمو نيدموةراسهمأو قدعساو ةيطةلاوجاههمأو ليعم_سادالوأ
 موهيذب مهاربا ا ىدولاق )تاق نافةراسةافو ني- ميهارب !اهجوزتة#ين اعنكسلا نطقي تنبار روطق مههأو
 قوتوملا نمفوخلادنعنوكنامنة.دولا نال مالا ظفا نم دكوأ ةيصولا ظفل نال تاق مه سعأ لق

 هينب صخا اوبرقأ هتيصولوبقىلا ,هاوناكو .ظعأو دش هله دلو ناسنالا طا.ة>١ نوكيت قولا كالذ

 ناكف مه ىدتقي ةمأ اوناكم ونال لوقو ,هربغ ىلعهتقفش نمرثك أ هيذب ىلع لجرلا ةقفش نال ةيصولا ذهب

 وهدهنالب وق عي ىمسو ميهاربا هبىصوام لذ« بوقعي ىصووىأ (بوق»ي وإ) مهريغااحالص مه>الص
 بوقتعيج رخوهمأ ناب نم ج و را ىفةدالولا تقوص.ءلا مدقتف د_-او نطب ىف نيمو ناناكص ي.ءلاو
 ليب ور مهورسثعانثادلولا نمهلن اكو هبقعةرثك-) بوقعي ىمس ليقو سابع نب!لاقهبقعب ا ذآهرثأ ىلع

 نيماينبو فسوبو رشثآو داجو ىلاّقتو نادو رحشي و نولابرو اذوم و ىوالو نوءمشو
 الا نومتالف) مالسالا ني دكلراتخاىأ (نبدلا كل ىفطصاهللانا ىنباي) لاقف هينب بو عي بطاخمث
 هنالنوما_سم متن أ وتوملا ميني ىتحممالسا ىلعاوهود ىنعملاف نوصل نونمؤمىأ (نوماسم متنأو

 لجو زعهللا ّنظلا نونسحم ىأن زمام متنأو ىنعم ىف ليقو ناسنالا ىلع توملا تأ, ت قو ىأىفرعباال

 مدح نومياللوقي مايأ ةثالثب هنوم لبق ٍلسو هيل عهللا ىلدهللا لو سر تعمسلاقرباج نعىورام هيلعل دب
 ىنعيديهش عج (ءادهش متنكمأ) لجو 0 ف نيحيحصلاىفهاجرخأهب رب ْنظاا نسح وهوالا

 ف تازنتوملا ن:برةورضت>انيحىأ (تولاٌبوةعي ريضحذا) نب رضاح متنك امىأرضاخلا
 ىلاعت هللا لزنافةبدوهياابهينب ىصوأ تام موب بوقبي نا ملسوءيلعهللا ىلص ىنالاولاق مهنال كلذودوههلا

 اورضحت ل 1| ىأتوملاهرض> ذا بوقعي ىلءادوهش دوه ارسشعماب منكم أ ىنعملاو مهابي ذك ةيآلا هذه
 هدلوو مههاربا ىليلخ تئعتباام ىتاف ةبدووما| ىلا مهومفتو ليطابالا ىل_سرو ىئايدن ىلءاوعدنالف كلذ
 ىلع تلاقة يذبل بوةمعلاقام نيب مثمهملا اودهعهب ومهدالوأ اوو كالذب ومالسالا نيدبالا ,هدالوأو
 (ىدعب نم) نوديعت ئثىأىأ (نوديعنام) رشع ىنثالاهدالوال ىنعي (هينمل )ب وقعي ىنعي(لاقذا)

 نوديعي رصم لهأ ىأر دق ناكو بوقعي ربخاماف توملاوةاي+ | نيب هريك ىتحايدن ضبقب ل ىلاعت هللا نا ىلق

 رضح د_ةمطلاقو هدلودلوو هدلو عمشس هل عماف مهيصوأ وىدلو لأس أ ىت- ىنرظن أ لاقف ناريسنلاو ناثوالا

 ىصوو ىنءملاوهمكح ىف لخ اد ميهارب| ىلع

 (ىناي)اضيأ هيب بوقعياهم
 هللانا) لوقلارامضا ىلع
 ىأ (نيدلا وكلا قطصا

 ةوفصوه ىذلا نيدلاك اطعأ

 مالسالا نيدوهونايدالا

 الف) هب خالل مك ةفوو

 ىلعالا كتوم نك الف
 ىلع نيتاث 9 1
 . ةقيقحلا ف ىهنافمالسالا
 فالخ ىلعمهنوك نع

 اوتام اذا مال_سالا لاح
 تأوالال_هتالكلوةك
 ةالصلا نءءاهنتالو عشاخ

 عوشملا كرت نع نك-او

 ءادهش متنك مأ) هنالصف

 (توملا بوقعي رضحذا

 م اهلا ىنعع يع

 نب رضاح محنك ام ىأ

 ذامالسلاهياعبوق_ءب

 نيحىأتولاهرضح
 نيئمؤلل باط+اورمضتحا

 ةل_هتءوأ ىىولا قي رط

 فوذاحم اهلابقردقي و
 مهنال دوهمال باطخلاو

 ىن تامام نولوقياوناك

 هناك ةيدوهملا ىل_عالا

 ءايدنالا ىلع نوعدب أليف

 (نوديعنامهيفبل ) رغحل فرظوأءادهشام_مفلماعلاو ىلوالاذا نملدب (لاقذا) توملا ب وقع رضح ذاءادهش منك مأةيدوهبلا

 بيبط مأهيقفأدب رتدي زاملوقتاكدوبعملاةفص نءلاؤسوهوأ ئملك ىف ماعامو نودبعت ئ ىأىأ نودبعتب بصنلا ل ىف ماهفتساام

 قومدعب نم(ىدعب نم)
 و



 نآرقلا ( باتكلا

 مهفوةنسلا (ةمكسحاو)

 (مهك زبد) نآردقلا

 كرقلا نسم مهريطي و

 كنا) ساجرالا رئاسو
 ىذلابلاغلا( زب ز علا تنأ
 ايف (مكسحلا) باغبال

 نعبغري نمو) تيلوأ

 نأ 00 دخلا د

 مضاولا قا نعي

 0 ةقب رطلاوةنسلا

 لحف (نمالا) جاجزلا

 حصوب غريق ريمضلا

 ريغبغرب ن.نال لدبلا
 كءاج له كلوةك بجوم
 امو ىنعملاو ديدرالا حا

 الامم_هارباةإءن ءبغرب

 لهج ىأ(هسفن هفس] نم

 هسفن فر كفيل ىأهسفن

 هانعموا ىدع اك ىدعو

 مكى ف ذك هسفن ىفهفس
 راتخاوهلوق ف نمفدذح

 هموق نم ىأ هموق ىسوم

 ' اومزعتالو هلوقىف .ىلعو

 ىلعىأ حاكنا| ةدقع

 ناهجولاو حاكنلاةدقع
 ءارفلالاقو جاجزلا نع

 زي يعل ىلعبو_هنمو»
 ةفرعمهبوكل فيعضوهو

 ايندلا ىف هانيفطصا دقلو)
 00000 تيم كاراطل ناي وبلا ناتي الازملاو

 هتقبب رط ىف ةبغرلاب ىلو أ دحأ نكي

 اعي و) كلسرو كئايبنأق دصو كتبنا دحو لئالد ن.هيلاسوناممهغلسو 95(2)

 ناكىذلا نال إسو هياعهنلا ىلص دم ىلعل ازنأىذلا نآرقااوهو هيلا هيحوتام ىنعي( كنايآ ) مومللع ًارقبىأ

 دودقملانال هقئاقوباتككلا ىفاعمىنعي (باتكلا مهءاعيو) هياعوإحبجوف نآر قااوه مهماعمولتي

 ةوالتلا ىمأ الو, ىلاعت هئئارك ذاساف ةيعرمشلا ماكحالاو ةوبنلاو ديو تلا لئالد نم نآرقلا ىفام ميلعت مظعالا

 هرارسأو هقئاق ميلعتهدعب رك ذ ليدبتلاو في رحتلا نءانوصم قبيا هتساردونآرقاا ظفح ىهو
 هيف عةجا اذاالا|يكح لجرلا ىميالو لم_عااولوفلا ىف ةباصالا ىهو ةمكسحلا .هماعإ وىأ (ةمكحلاو)
 لوقلاىفةباصالا نم هانرك ذامب نوكي امنا كلذواطخاو لها نءعدرتىتاا ىهةمك-1!ليقونا مالا

 ةمكحلايدارملا ف نورسفملا فات خاواهقثاق<ءايشالاةفرع.ةمكسحلا ليقوهعض و٠ ئثلكعضو ولمعلاو

 ةداتقلاقو هلعابتالاو+يفهقفااو نيدلابةفرعملالاق ةمكحلاام كلاملتلقلاق بهونب |ىورفانهه

 نأبجوفةمكسملا«,اعمطع مث هملعتو باتكتعلا :والترك ذىلاعتهطا نال كا ذو ة:سلا ىهةمكسلا
 اهماع كر ديال ىتلا ىلاعت هدا ماكحاب علا ىهةءكسحلا ليقو ةن_لاالا كلذ سالو رْثآآ ًايشاهمدارملا نوكي

 ىهليقو لطابلاو و !نيب لصفلا ىهةمكحلا ليقوهنماهمةفرعملاو لسوهيلعنلا ىلصل اوسرلا نادبالا

 هيفام ىهرةمكحلاو ماكحالا نمنآر تلا ىفام مهماعي وىنعملاونآر ةلامهف ىه ليقوءاضقلاو ماكحالا ةفرعم

 ىبهف حيبق نع كتهنوأةمركم ىلا كتءدوأ كتظ ءوةلك لكل يقوةيعرمشلا ماكحالاو ةينيددلا طاصملا نم

 لوقو سناقنلاو لئاذرلاو ساجرالارئاسو ناثوال ةدابعو كرمشلا نم مهرهطي وىأ(مهيك زب و) ةمكح
 ءاعدلا مهاربا مخ مثغالبلابءايدن اللاو ده_شاذاةلا د_علابةمايقلا موب مطدهشي ىأ ةيك زتلا نه مهيك و

 ىذلاوهليقوهلث هد جوبالىذلازي زعلا سابعنبالاق ( زب رعلاتن أ كنا) لاقتف ىلاعت هللا ىلع ءانثلاب

 زازع ضرأ مطوق نمةوقلا ةزعلاوىوقلازب لال يقلي الاولاسال ىدلا عيئا اوه ليقورهقب ءالو رهقب

 ةياغىعاهداحارءا شالإب ماعلا وه ليقو ةيفاخ هيلع حتالىذلا اعلا ىأ (ميكخلا) ةبوق ا
 ناةبآلا هذه لوزن بيس (هسفنهفسن ءالامهارب|ةلم ن ءابعو نمو ل جوزع#وق َُه ماكحالا

 ىناةاروتلا لاق ىلا عت هنلان !امءاعد امم لاقو ةماسوارجاهم مالسالا ىل هيخأىنب اعد مالس نب هللا دبع

 ىبأوةماسإساف نوعلموهف هب نموا نمو ىدته ادقفهب نمآ نف دج ا همساايدن ليعمسادإو نم ثعاب

 دوبملا(ضإ رعن هيفوهّتعل رسوهنيد كرتي ىأ ميهارباةلم نع بغرب نمو ىلاعت هللا لزئاف لس نأرجاهم

 نممهنالهيلاةإصولاو ميهارب ىلا باستن الاب نو رختفي ىراصنلاو دووبلا نالب .رعلا قرستمو ىراضتلاو

 ميهاربا نبل يعم سادلو نم مهنالدب نورة ةفي برعلاو ميهارب ا نب قدسا نب ب وة عي وهو ليئارسا ىنب

 اذهمنامالا نعبغر نذ نامزلارخآىلوسرلا اذهةئعب بلطىذلا اوه ميها ارباناك كلذك ناك اذاو
 هد كرتي ىأ مهاربا ةلء نعبغرب ىنعمو مااا نع غو دقق مهارة وع دوج ىذا لوسرلا

 هسفنر مسخ سايع نبا لاقه_سفن هفس نء الاهك رت رتاذاهنعبغروهدارأ اذا ئيشلا ف بغر لاقي هّتعي رسمو

 هيفس لكف ىأرلاتفعذو لها ليقوةفخلاهف_سل !لصأ واهم فختساواهنهتما لدقوهسفن كله ليقو

 هب رفرعدقفهسفن فرع نمءاج دقواهقلاخ هللا ناب فرتعي م هنال سفن لهج دقف هللاريغ دبع نم نال لهاج
 لدي وءاقيلاوةوقلاوةردهلاوزعلابهب رفرعي وءانفلاو فعضلاو زوكلاو ل ذدلابه_سفن فرعي ناهانعمو

 فرءافيكحو برايلاقىنقرعاوك_سفن فرعا مال_ىلاهيلعد واد ىلا ىوأ ىلاعت هللا نا اذه ىلع

 دقلو) ءاقبلاوةردقلاوةوفلاب ىنفرعاوءانفلاو فعضااو لاب ك_سفن فرعالاق كف رعأ فيكو ىسفن

 ةنجلا ىفءايدنالا عمل يقو نب ررافلا ىنعي ( نيماصلا نمل ةرخآلا ىف هناوايندلا ىف ) هانرتخا ىأ (هانيفطصا

 ذا)



 (4ب0)  ثادبءءرهطأ ولالا لعبصنلا ل رعفلا ادهواثب رنالوقبىأ (انب ر)

 هرب دقت رامض'ةنآلا فو (انملبقتانب د( الاق .ئانب نماغرفاماف تيبلاءاش ىفا و منومرع كالمأ ةءبسو

 انئاعدلىأ (عيملا تنأكنا) كالانتدابءو كاياانةءاط لبقت وكلا معامىأانملبقتانب رنالوةي و

 نيعضاخ نيعبطم نيصلخم نيدحوم ىنعب ( كل نيمااناعجاوانب رإ لجوزعملوق وو انئايئب ىنمي ( مماعلا)
 ةلاح كل ذك اناكدةودار ةنالاو مالستسالاوأ داقتعالاو نيدلاهنمدارملان ,وكينأاما مالسالا تاق ناف كل

 هلوقف قميالدفو باها! مئاق ضرع مالسالا نامه دح ؟ناهجو هيف تلق باطلا ا ذهة افاق ءاعدلا اذه

 هنمدارملا زن وك نال مح ىتاثلاهجولا لاا ىفهلوص>ىفان. ال كلذو لبق ١ ىف ىنعي كل نيماسم انلعجاو

 نمو) لاحلافهلوص- ىفانءالكلذو قيدصتلاو نيقيلاة داي زابلطامهناكف نامالا ىف ةداي ْرلا بلط
 ىهىنلا نملخدأا ناو (كل) ةداقنمةهضاخىأ (ةماسم) ةعاج ىأ (ةمأ)اندالوأ نم ىأ (انقي رذ
 ةب رذلا ضءر صخ اذ لف ملاظلا!مهتي رذ ىف نا نيملاظلا ىدهعلانيالهلوقباموملعأ ىلاعت هنلا نال ضعت

 مياه أو كسفت أ اوق ىلا هتهنلا لاقةحيصنلا اوةقفشلاب قح أ مهنال تلق ءاعدلاب امهتي رذ ص خ ملت لق نافءاعداب

 اوناك اذاءاريكلاوءاملعلا نمنيم دقتملان ا ىرئالأ مه ريغ مهب حل ساوحلصاذأ ءايبن الا دالوأ نالواران

 ىلاعت هلوق ل يلدي رسوم عن ص دمج همام دارا لرقو شدو مدار

 اكسانم ليقوانج مالعأوانني د عئارشى أ (انكسانم)انرصب وانما ءىأ (انرأو) مهئمالوسر مهيف ثعباو

 اه ءاعدهلناباح اف دباعلا كسانلاوةدارعلا كسفاالصأ وانتا ديعتم ل يقوةحيسذلا كسنلاوامحأ ذم ىنعي

 كلذ ىمسف من ميهارب لاق ميهاربااي تفر علاق تاف رع خلباملف ةفرع موب ىف كسانملاامهاراف ل, ربج ثعب و
 هدايع نعز واحتملاىأ (باوتلاتنأ كنا) انع زواحت ىأ(انيلعبتو) تافرععضوملاو ةفرعتقولا

 هللا ن:بلطتالةب وتلا ناههجووءايدنالا ىلع بونذلاز وج نءانيلع بتوهلوقب جتحاو مهب (ميحرلا)
 ةعاطى دهتجاناودبعلا نب هنعبيجأو هجوةب وتلا بلطا نكي ملبنذلا مد_ةتالواف بن ذلا مدقت دعبالا

 ناكولضفالاو ىلوالا كرتوأ وهسلا ليدس ىلعاما تاقوالا ضعب فريصقت نع كفنيال هناف لجو زعدهب ر

 هب رلأس مرجالف ملاظوه نءهتي رذ فنا ميهارب ار ع ىلاعتهنلا نال ةحليقو كلذ ل جال ءاعدلاا ذه
 مالكلارهاظنوكيف كتعاطىلا اوعجربىتحان دالوأ نمةماظأا ىلع بنو ىنملاوةملظلاكئئوال هب وتاا
 ىرحأ ناكملاكلذ ناكو تبيلا د عاوقاعفراملامهنا لحل يقوامهتي رذ هب دارملاوامهسفنال ءاعدلا

 نالءاعدلا كلذ ىفاموءامه دعب نمىدتةيلو نس كلذالعجيل ءاعدلا كلذب هنلا اوءدةباجالاب نك امالا
 ان د) لجوزءهلوف ب ىاعتهللا نمةرفغملاوةب وتلا لاؤسوبوئذلا نم لصنتلا عضوموه ناكملا كلذ

 هاربا نب ليعم_سادلو نم برعلا مه وهن رذلاوأةملسملا ةمالا ف ثعباو ىنعي (مهن .الوسر مهيف ثعباو

 و اوسرلا ناك اذاو خرشلا 0 ومالسالاىلا ,هوعديل ىنعي مهنمالوسرهلوقو مالسلاامهيلع

 ىلع نورسفملا عجأو هريغ نم مهبل ءقفشأ وه نوك, وهلوق لوبةل برقأ ناكءاشنموهداوموهب فن نوفر عب
 موةكع وهوهتي رذلاعدامنا مالسلا هيلع ميهارب|نالإ سو هياعةنلا ىبهد#توه مه: ءالوسرهلوقب دارملا نا

 ىوغبلا ىورو ل سو هيل ءةنلا ىلص دمت هب دارملا نا ىلع لدف مسو هيلعهللا ىلص ديري ةك؟ب < هني رذ نم عبس

 نيببنلا ماع وبكم «ظاطنع لاو تسو دا تاز تا ةب راس نب ضاب رعلا نعودانسإب

 نيحت أر ىتلا ىأ ايؤرو ىسعةراشب ومهارب اةوعداناى ص الواب مك ربخأسوهتنيط ىف ل دجنمل مدآن او

 حورطمهناهانعم هتنيط ىف لدجنل لوقو ماشلاروصق نمط تءاضأ عطاسر وناط ج رخ دقو ىنتعصو

 مه ءالوسر مهبف ثعباوانب روق مهازاةوعط داز او ورايق رس يل را هجو ىلع

 تتاح أونامزلارخآ ك0 ثعب و مههارباءاعدهنلا باجتساف

 نيل! انا ماعفربهانعمو هنءارق ىف

 انب رقت (انملمقت) اب ر

 كنازتبلا اذهءانر كيلا

 انئاعدل (ميمسلا ا

 انتايثوانرئامغب (ميلعلا)

 اهن.دمو دع اوقل اماهماىفو

 ناشا مخفت ماهمالا دعت

 انلعجاو اشر) نيبملا
 كل نيصلخم ( كل نيماسم

 ملأ هلو_ةنم انهجوأ

 نيماستسم وأ هلل ههجو

 اذا | ستساودل ل--ألاقب

 اندز ىنعملاو نعذأو عضخ

 نءو) كلاناعذاواصالخا

 نم ل_ءجاو (انأي رذ
 (كلةملمةمأ) انتي 0

 نيدتللوأ صضيء,:لل نمو
 دمحم ةمأةمالايدارألبقو

 اصخ امناو مالسلاهيلع
 ىلوأ مهتالامهتي رذءاعدلإ
 اوقىلاعت هلوقلةقفشلاب
 اران مكياهأو مسن
 رمح كا رأد)

 وأرصب 1 ىأر وم

 زواج. م اذلو فرع

 انرصب و ىأ نيلودفم
 واجحلا ىف انتادعتم

1 

 نيسلا حنفي كمسنم

 انف راب بارع واهريسكو

 ان :راو ك ساندياعلل لبق

 لفن ىف ذل ىلعه ساق م

 ةرسكملا مشي ور مو أو

 انم طرفام (انيلعبنو)
 اباتتساوأ ريصقتلا نم
 تنأ 0 اماه رذل

 ووري 7777 7

 يف يو ا ذر ىسيعىرشب رمبهارإ



 (تارُعلا نمهلهأقزراو)
 لدي أ مثةرمث مط نكي ملهنال

 مويلاو ناب مهنم نمآن م)
 ضعبلا لدب هلهأ نم (رخآلا
 قزراو ىأ لكلا نم

 ةصاخولهأ نم نيئمؤملا

 هللالاقهب نينمؤملا صقن

 نمولاق) هلااوج ىلاعت

 رفكا نمقزراوىأ(رفك

 الياقاعيتمت (اليلق هعتما)

 نيح ىلا اليلق انامزوأ

 مث) ىئاش هعتماف هلجأ

 باذعىلا) دل (هرطضأ
 ( ريصملا سئب و رانا
 هيلاربصي ىذلا عجرملا

 ملي ضو كافر راسل
 ( عفر ذاو) فوذحم

 ميهاربا) ةيضامرا> ةباكح
 ةدعاف عج ىه (دعاوقلا

 الللصالاو ساسالا ىهو

 اهانعمو ةملا: ةفصىهو هقوف

 ساسالاعف رو ةتانلا

 (متاذاآ ابنال اًكتع ةندإ

 ةئيه ىلا ضافخم الا

 دعب تالواطتو عافت رالا

 (تيبلان-م) رصاقتلا
 ةببكلاو-هو هللاتبب

 فطع وه (ليعمساو)
 مهارباناكو مهاربا ىلع

 ةراخخ |هلواني ليعمساو ىندي
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 ىلاعت هنيااهأوي ىت- اهىمأ نم كلذلزي لف تاب وةعلاوتافآلا اهله نعواهنءعفدب وءوسباهدارأ نم

 هللا باجاف هناسل ىلءهدابعل ةكممب ر<رهظي نال جوز عدب رميهاربالأس ذئنيف هلهأ اهب نكسأ او مهاربا

 عانمالاو اهي رحت قلحلا ىلع ضرؤو ميها ارياةوعدبامارح ةكبتراصف ةكم مب رحتهدابعم .زاأوهبوع د يىلاعت

 قزراو) معأ لاو باو هلاوهو نيلوقلا نيب عجاهجواذهفاهرجشو اهديص لالحتتساو اطالحتسا نم

 امزح ةكم لعجو هلىلاعت هنا باجتسافر مالو عرزاوب نكي ل ةكمنال كلذ مها اربالأسامتا(تارُلا نءهلهأ
 اذه ببسو ةصاخولهأ نم نينموؤملا قزرا ىنعي ( رخآلا مويلاو ةثلب مهنم نمآ نس .) ئثلك تارغديلاىجياننآ

 هلوقب هللا هباحاف هي رذوف ةمامالاو ةوبنلا لعجي نأ جوزعهب رلأس امل مالس هيلع ميهاربانأ ص يصختلا

 مث نب رفاك-لا نود نينمؤملاهئاعدبانهه ص مرجالف إم سم ا ىفهلاي دأت كلذراص نيملاظلا ىدهعلان.ال

 رفاكلاقزرأسىأ (هعتمافرفكنمولاق) هلوقب رفاكلاو نمؤملاءيف ىوتسياين دلا ف قزرلا نأهماعأ
 هئِلأىأ ( رانلاباذعىلاهرطضأمث) عطقني هنالل يلق كلذوهلج أ ىهتن«ىلاايندلا ف ىأ(اليلق) ايأ
 ( ريس اسشب و) ه«ياارطضاام عانتمالاهسفنل كاعالىذلاوهرطضملاورانلا باذعىلاههفدأو ههرك أو
 تيبلا نم دعاوقلا ميهارباعفريذاو) ىلاعتهلوق و باذءااوهورفاكلا هيلاريسي ىذلا ناكملا سئب وىأ

 لبق تيبلا عضوم قل ىلاهت هللا ن اريسلا باع او ءاماعا رك ذام ىل:تيبلاءانب ةصق تناكو (ليعمساو
 مدآ هللا طبه امافاهتحت نم ضرالا تيحدفءاملاهجو ىلعءاضيب دب زتناكف ماع اا, ضرالا قا نأ
 نايايهلة_:+لتيقاوب نمةنوقاي نموهو رومعملاتدبلا لزناف ىلاعت هللا ىلاكُف شحوتسا ضرالاىلا

 فوطآ تيب كل تطبهأ ىفا مدآ ايلاقو تببلا عضوم ىلع هعضوف ىب رغباب و قرمث باب رضخ اذ مز نم
 دوساف ضيب أناكودوسالار خا هياعهللا لزن أو ىثرع دنع ىل_هياك ه دنع ىلصتو ىثرع لو- فاطياكهب
 جخ تببلا ىلعهل دياكا م هيااهللا ل سرأو ةكمىلا ايشام دنطا نه مدآ هجوتف ةيلهاجلا ىف ضيحلا سم نم

 ىنإاب كلبق تببلا !ذهاندج دةل مدآ ايكدربهلاولاقو ةكنالملا هتقلت غ رفاملف كلسانئلا ماقأب تييلا نآ

 نافوطلا مايأ ىلا كلذ ىلع ن اك-ذ هيلجر ىل_ ةكمىلادنه ا نم ةدح نيس ءب رأمدآ جح سابع نبا لاق ماع

 ثعب وهيلانود وعيال متكلم فلأن وعي سم وب لكه لخ دب رومعملاتيبلاوهوةهبارلاءامسلا ىلإهلناهعقرف ْ

 نءزولا ايلاختيبلاعضو# «ناك-ذ قرغلا نمهلةنايص سدبق ىف ل مج ىف دوسالار خا ايخ ىتح لب ربجهنلا

 كيعل 0 اند قدحساو ليعمساهلدلوام دعب مهاربا ىمأ ىلاعتهننا نا مشمال_ىل اهيلع مع

 هتسن ناس اراطج ود خر ىهوتببلا عضوم ىلعهل دل ةنيكسلا هللاثعيؤهعضومهلنيبر نا هللا لأ سف

 نأ مي»اربا ىمأوا«ب وبهىفةب ولتملا ىهل_قو بورطاةعب رمسلا ةديد_كلا ىه حابرلا نمج وب اوةيحلا
 نبالاقوةؤذلا قب وطتك هيلع تقوطتفت بلا عضوم تنأ ىت> مهاربااهعبف ةنيكسلار قتست ثيح ىندب

 تفقو نأىلا اهاظىف ىش مههارباو رب_ت تعش ةبعكلار دق ىلع ةباحس ى اعتو هناحبس هللا ثعب سابع

 لوحامه4 تنك جيرلا نا ل_يقو صقن:الودزئالاهلظر دق ىلء نبا مهارب|اياهنم ىدونو تببلا عضوم ىلع
 ميهارباىنبف ثيبلاناكم مي_هاربالابًاوبذاو ىلاعتهلوق تال ذؤ لوالا تببلا ساسأ هلر هظ ىتدح ةرعكلا
 د_ءاوقلا ميهاربا عفريذاو ىلاعت هلق كلذف ةراخا هلواني ليعمساو هيندب ميهاربا ناك-ف تيبلا ليعمساو
 ةسج نم تيبلا ميهارب | ىنب سامع نبا لاق تيبلا نمةرد-ج ليقو تيبلاس أ ىهوةدءاق عج تيبلا نم

 لبجءاوح نمهدعاوق ىنب وةرب زاب بج ىدوجلاو ماشلا,لبج نابلوءا زر وطو ءانبسروط نم لبجأ

 رجح انافاملع سانا ن وكب نحر جح ىتثا ليعمساللاقدوسالار خا عضوم ىلا ميهاربا ىوهتااملف ةكمب ظ

 ىدنع كلنا ميجارب ب سيبقوب أ حاصف هننم نس>أ ارك لاطيل ليعم_ سا ىةفهنم نسحاب ىنتث |لامقذ

 ليعم_-او مهاربادمأىلامت هللا ! نال يقو هناكمهعضوف ةميهارباهذ>افدوسالار خاب ف ذقفاه دقن ةعيدو

 ةعبسلا
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 قىمأ ةبتعلا تن و ىلأ كاذ لاقف كبابةبتع ثبثت نأ كسمأي و مالسلا كيلع أ قيرعن تلاق يشب كاصولف
 0 رق ةحود ت< هلالبن ىربي ليعمساو كال ذ دعب ءاج مثهنلا ءاشأم مهنع ثبل مث ككسمأ انأ

 كل ىمأام عمساف لاق سماب ىف ىمأ هللاناليعمساايلاق مدلاولا.دلولاو دلو !بدلاولا مدصيإك اعن مفهيلا ماق ءآر

 اطوحام ىلع ةعفت ص ةك ىلا راش وانههاّنب ىنأ نأ قم أهنناناف لاق كنرع ًاولاق ىنذيعتولاق كب 5

 ميهارباءاج ءانبلا عفترا اذا ىتح ني ميهارب و ةراطاب قأي ل يعمسا لمف-تيبلا نم دعاوقلا عفر كلذ دنعف
 تنأكنا انملبقتانب رنالوقيامهوةراو اهلواني ليعمساو ىنب وهو ميهاربا ماةفهلدعطوفرا اذه
 هلوان ل-هؤ ماقلار 2 ىلع ماقفةراخلالقن نع د خرتقلا فعضؤمانبلا عوار اذا يح شاور تا

 لسغال زنا مها اربالت لاق ليعمس | ةأ سما ناليقو مياعلا عيمسلا تن اكناانم ليقتان رنالوقب و ةراخلا

 هتاوح مث نعالاهس أر قش تلسفف هيلع همدق عضوف نميالا قش نع هتعضوف ماقل بهن ءاقسلزني كنشار

 تعمس لاق صاعلا نب ورع نب هللا دمع نع هيلع هيمدقرث !قبفرسبالاهسأر قشتل.ةةرسبالا ةقشلا

 اوفلتخاوافوةومرمع نبا نعىورباذهلاقو ىذمرتلاهجرون أب رغماو قرسثملا نيبامءاضالا مهرون سمطر

 رسف نمو ءاعدلا ىهىتلاةال_هلا ند ىعدم ىلصم لاقو ”رعاشمو جحلادل هاشع ماقملأر سف ن ه ىلصمهلوقىف

 نالحيحصلاوهلوقلا اذهو دنءةالصااباو سمأةلبق ىلصم ميهاربا ماقم نماو داو ها. ءملاق رخحابم املا

 عضوم اوهلجرلا ىلصمنالودوحر_ىلاو عوكر لات اذةدوهعملاةالصلاالا هنم لقعيال قاطأ اذا ةالصلا ظفل

 ىمسامت!ليقامهيلعانبجوأوامهانمزلأ وامهان ىمأىأ (ليعمساو مهارباىلااندهعو) هيفىلصي ىذلا

 ىلعهاينباىأ اصيصخ و اليضفتوافي رشتهيلا هفاضأ ةبعكسلا ىنعي (ىتنبارهط نأ ) هبدامسدلولا قزراماف

 روزلالوةوناثوالاو كريشلا نمهارهط ليقوساالاو راذقالار ثاس نمهارهط لدقو ديحوتااوةراهطلا

 نيمقملاةكملهأ ىنعي نيفك اعلاوةكم ىلا نيدراولاءاب رغلا ىنعي نيفئاطلا لية ونولدلا مهو دجاسو مك ار

 لعجابر مههاربالاقذاوإ لجو ز عدل وقوف لضف أةكع ةكم لهالةالصلاو لضفأءاب رغلل فاوطا | نا ليقاه
 هنال نمالابهل مهاربا اعدام اوهلهأ هيف نمأي نمأ اذىأ (انمآ ادلب) مره ىلا ليقو ةكم ىلا ةراشا ( اذه

 ءاعد ىلا عت هللا باجافهب مافملار ذعتيف حاولا نم ئه ملال ملانمآن كي ملاذافرءالو عرز هيف سيل داب

 نافةربابجلا نم مهريفو ليفلا با اب لما ىلا عتهنلاهمصقالار ابج 1ك فاق انما ادلب هلهحو ميهاربا

 ناك امتاوةيعكلا بارخاالواهلهأ الو ةكم كل ذب هدصق نكي متاقةيعكسلاب رخو جاجا ةكما ازغدقتاق

 اهانيفةبعكلا ءانب داعأ هد_مق لصحاماف كلذمالا كالذ نم نكم موةفالخلا نمربب زلانبا علخ هدصق

 مالسلاه يلع مهارباةوعد لق ةمر#ةكم تناك ل هاوفلتخا اواهلهأ ىلا نسحأو اهتمرح مظعو اهديشو

 مرح هنلاىا سو لعل لتاوق زال هن انو اكاهنااهدحأ |نيلوق ىلع هتوءدب تمرحوأ

 عرز ىذريغداول ىت» رذ نم تنكسأ ىفا مالا «-ي دلع ميهاربالوقو ضرالاوتاوم_لا قلخ موب ةكم

 ةوعدبتمرحا ااهناىناثلالوقلا مهارباةوعدل-بفةمر 2 هكا ىخكتقياذهف مرملا كنب دنع

 تك هنا حرستا ةكم مرح مههاربانا مسو هيلعهندا لص هلوق ليلدب مي .ةأربا

 300 معا ةرع د ا نا

 ل امناوولسروهئايدثأ نسب كال وع زجل كادر ل نكداو ضرالا وتلا

 (كدا (فيراطرا <

 مهاربا ىلا اندهعو)

 ءايلاحتفب (ىتيارهطنأ)
 ناىأآ صفحو ىد_م

 ىءملاوارهط ىأوأ ارهط

 نائوالا نم هارهط
 اهلكساالاو ثئابخلاو
 نبرئادال (نيفئاطا)

 (نيفك اعلاو) هلو

 اوفكع نيذلانب رواجا
 نوحر.,الاوماقأىأهدنع

 لقو نينكتدملاوأ

 نمهيلا عازنلل نيفئاطال

 نيفك اعلاو دالسبلا

 ةكم لهأ نم نيمقملاو

 نيلسملاو (دوجسلا مكرلاو)
 ذاو) دجاسو مك اراعج

 لعجا بر ميهاربالاق

 دليلا اذه لءجاىأ (اذه

 (انمآ ادلب ) ناكملااذهوأ

 وأةيضارةشيعك نمأ اذ

 ليل كلوةكهيف نمانمآ

 اداب ولوأل |وعفماذهف منان

 هلةفصطانمآو ناث لوءفم
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 تااقف لد مل مأ هتعبتفا خاطنم مها قت مءامعب ذءاقسور 0 1 ع كانها امهعصو ىف ا

 ل عجوار 0 ءالو سدت ايف سلىذلا ىدا اولااذ وعام ككرتنر بهذ نأ 2 امه اريااب

 دنع ناك اذاىتح مءاربا ى جاطأ اف تعج رم انمي ضي الاذ ات ده اق رعن لاقا ذه ًَك أ !هلب هل تاتو »م ١! تفتلال

 نمتنكسأ ىلا برلافو نهب لب عقر 0 تاوعدلاع ءال زوياعد# تييلا جوت لية هنو ربال ثم حةيثُعلا |

 ءامملا كلذ نمبرسشتو ليعمسا عضرت ل يعم! مأ تاعجو نور كش غلب ىتح عرز ىذريغداوب ىتي رذ |
 رظذتناةيهاركت قلطناف طمات,لاقو أى ول هيلار ظنت تاعجو اهنب!اشطعو تدطءءاقلا ىف امدفناذا ىتح ْ
 مفاد حأى رت له 0 ا و تيقايليرت 0 ف لبجبر ةأافصلا دج جوفايلا

 سابع نبا لاق تا ىم عبس كالذ تاءففادح أر لفا دحأ رتل ترظنفاهيلم تناقفةؤرلا تن ار
 دب رهصتل ةفانو هتعمسةورملا ىلع تفرسث ا اماف امهندب سانأ ا مس كال ذلف سو هيل عهنلا ىلص ىلا لاق أ

 عضو دفع كلاب ىهاذاف ثاوذ كدنع ناكناتءمسأدق ن.ايتااةفاضي أ تعمف تعمدت مئاهسفن |

 ءاملا نم فرغ' 5 تاعجوا دكه اهدرب ل اوةةوهطو ت 9 اعؤءاملا ارهظ ىت > هحان لاقوأه_ةعب تدع م ميس ا

 07 رتول لي عمسام هللا محد اا ب ىلا سابعا لاق فرغم دعي روذ وهو اهمتاقسف

 ثالللاط لا ةةاهدلو 0 رس ةلافان عمان ع ممر ااا 1 اءاملا نهدف رغن مول لاقوأ 00

 ضرالا نءاعفت صتنسلان اكو هلدأعيضيال هللا ناوهوب ًاومالغل ااذ_ههيضبهللا: نانههناف ةعمض!!ىفاغال |

 لهأو أ مهرج نمةقفر مه ت سم ىت- كلذ ك تناكفهلامث ن .٠ ءو4 ع 9 نعذخ اة لويسلاهينآ:ةيبارلاك ا

 ىلعرو دار ئاطلا اذهنا' اولاقفانئاعارئاط'و أر فةك« لفس' ىفاولْزنفءا دك قب رط نم نيلبق مهرج نءتدب ١
 مأراوا,ةاف مهو ربخافاوءجرفءاملابمهاذاف نيب : تراك هك ءاضانأب ىئ داولا ا دهمان دهعاءام

 نب لاق مناولاقءاملا ف مل قحال ن ؟لو من تلاق ككمع لرد َن ا انا نين ذات اولاةفءاملا دنع ل. همس

 ىتح مهعماولزتف مهياهأ ىل اولسر اف سنالا بحت ىهو لع مسا مأ كلذ لف كرك ىنلالاق سامع

 هوجوز كردأ املف بش نيح مهبعأو مهن آو مهنمةيب رعلا لعتو مالغلا بش د ممن«تايبانعاابباوثاك اذإ |

 هنأأسمال آف ليعمسا دجي زف هتكرت علاطي لدم الل ا ا ليعوسا مأ 1[ امو مهمة سمعا |

 ى نحر مشب نحن ت تلاقف مهتميهو مه- ها ع نءاطأس ملا انا ديصيبه ذةباور قوانإ ىئعحب جرختااةفهنع | أ

 2 ليعمساءاحامأق هنا 2 رغم هلىلوقو مالسل اهي 1ع 35 31 كح وزءاعاذألا اق هملات -ثوه دو قءد ا

 انشيعء فيك ىناأف هنري خاف كنعاذاأسفاذكوا ذك خيشانءاج عن تلاق دحأ ن ..ك ءاج لهلاقف أيش سن 1
 .ةيدعربغكللوقيو مالا كءاعأرقأ نأ ىف سمأ رعذ تلاق يشب كاص وألهلاةف ةدشودهج ىفاأهنربخاف |

 ءاشاب ميهاربإ مهنع ثباف ىرخ أ مهنم ج وزتوا عقلطف كلداب ىق جل |كقرافأ نأ ىمأدقو ىبأ كلذ لاق كباب |

 اطأسو متأفيك لاق د1 تس راسا ىلع لخ دف د - 500 ان امثثيلين : نأ

 امولاقمحللا تاق مكماعط امولاّتف لجو زهنلا ىلع ت 55-5 رز ةعسو ريك نم تلاقو مهشيهو | مه-ثنع ن

 ولو ب> ذم وب مط نكي“ 'مو ل_سو هيلعهنل !ىلص ىلا لاقءاملاوم ىف مط ك اراب مهللا لاقء املا ت !او 31

 ا نب الا ةفءاخ ةباور فوهاةفاوبرلالا ةكمربغب دح ا اما ءولحالامهفلاق هيف مهاعد ب مطناك ا
 )عم

 تلاقعكب ارسشو مكماعطام ولاقت رشنو مطتفاند_:علزفتالأ هنأ صاتااقف دي_صيسهذدق هنأرما تلاقف

 000 م الاققاق مهب 0 4 اننا ارشو م حلل!انماعط

 اقر اهوا فعا نك خا هع افعل 1 كك مات 'تااق أ

 كاصواف



 نينه هولا فر.ثعوةبآلا تاما لاو نيماسملا نا ب ازحالا فرشعوةبآلا نو. .ةامااةءارب فرمشع عئارسشلا ن ءامهس نون الث ىهامهنعةننا ىضر

 نمولاق) مهنيداف كب نوءايىأهبمتؤب نم مساوه (امانا سان ال كالعاح ىلا لاق) جحلا كساذ 46 ىه ل ةونوظفاح هلوقىلا جراعملاو

 ءايد رماه ]3 تادباف قلما ىأ ءرذلا ن .ةل هفءاو 5-5353 فمهئاناومهرو 5 5ءدالوألا !!ةب رذهب ىدتقي اماما ىتب رذ ن٠ لمح اوىأ(ىتيرذ

 (مىا/) بدصتال ىأص فوة زج 8 ايلانوكس (نيااظا اىدهع ل ضع )ب

 رق ناكل كا اودااوةو.ئااد ءد ثالذو ىمهالا جوا

 ناكندلا عئارشش نم«يلع ب جوا. رسسف ناوةوبن 0 0 الا

 كنس نوغأي وريملا ىف كب ىددقب ىأ (اماما نسا كل اع ااا ىأاعت هلوقو و ةوءنلادعب كلذ

 ىدتقب ةئأىدالو 1 رذ نم لعجاو ميهاربالاق ىأ (ىرد ندر رغم و قلاع مامالاو كي ده

 ىنعملاو كني رذ نءىتعي ( نيملاظلا)ةءامالا ليقو ىنوبذ ىأ( ىدهعإ) بيصيالىأ (لانيال) هللا( لاق مهم

 انلعجذاو) لجوزءهلوق © كدلوو كدي رذ نءاملاظ ناك مةمامال'وةوبنلا نم كلا ت دهاعاملان.ال
 عيج فد هذه واثمآ هنوكي هفصوىلاءتهنلاناف مرحلاهبةلخدي وةيهكلاوهو ءارحلا تيبلا ىنعي (تبلا

 (انمأو) هنوجحببناج لكن مهيلا نوب ود ىندملاو عجراذاب ودي باث نماعج سم ىأ(سانلل ةباثمإل مرخلا
 هللالهأمه نواوةي وةكم لهال نوضرءتيالاوناكم هناف نيكرسملاىذأ نم هيف نونم ا, نمآ اذاعضوم ىأ

 اذهنا ةكمحتف موب لو ل هللا لص هللا لوسر لاقلاق سابع نب! نء(ق) اجلمراذاعم سابع نبا لاقو

 هيفلاتقلا لحمل هناوةمارها موب ىلا ىلاعت هنناةمرح مارحوهف ضرالاو تاومسلا ناخ مويهلنا مرح دليلا

 هديصرفنرالو هكوش دضعبالةمايغلا موب ىلاهلل' ةمرح مارح هف راهن نم ةعاسالا ىل لح مو ىل بق د_>ال

 لاقفمهتومب و مهنيقلهناف رخذالا الا هنا لوسراب سايعلا لا ةف هال ىلة الواهؤرع نءالا ءةطقل طقتابالو

 ىلههللالوسرل كلذ ل حأامناو مرا ىف برحلاولاتةلا بصنإ :نادحال لحال هنا كَ

 هبدارأو مرحلا كون نط ىأ كوش دضعيال هلو قه دعب د- حال لحالو طقف ةكما حق مون سو هياعهنلا

 دايطصالابهل ضرعت الأ هدي طرف الوكوق هعطقب سأب الف جس .وعاكه:مىذؤيامامأهتمىذؤرالام

 عيج ىف ةطقالاو فيرعتابت وهلا عفر دشنلاو اهدثنيىأاهفرع نمالاهةطقا طقتليالو هل وق جاه الو

 ىفةكم مكحو نامغلا طرسشب طقنل ا |اهب عفتناالاواه ذخ أ هبحاص« ءاجنافالو-اهفرعب نملالا لحال ضرالا

 تارااروصةمالخل اهالخ ىلح الودل اوقةنس دو د# هنافد البلا نماهريغ ف ال ماودلا ىل- اهفرعي ناهطقللا

 ىلاعتدل اوقو دايطا نعل يدل اوقوه.طقهالخو شيدحلا نم سبايااوه لوقو ىعريىذلا تابنلا ن

 جحلا دهاشم عيج مه هاربا ماقع دار 1 لوفر هارب ايس سا اوك (ىل م ميهارب اماقم نماودختاو)

 كلذو ةّمالاه دنع ىلصي ىذلار اوه ميها رباماقمنأحبحصلاو دهاش ارئاسو ىرلاو ةفل دز اوةف رع لثم

 تسردناف هيف مالسلا هيلع ميهاربا ىلجر عباصأ ارثأ ناكل يقو تيبلاءانب دنع هياع مهاربا ماقىذلاوهرخا

 لاقكلامنب سنأ نع (ق) هلي. ةنوهحسعاو صوب لوهدنعةالصاباو سماء! ليقو ىدبالاب حسملاةرثكب

 ماقم نهاو ذ_او تازنف ىل_هم مهارباماقم نمت دحتاولهللالوس رايت اق ثالث ىف ىف رت ةفاورمعلاق

 تدختااملوألاق سابع نبا

 ىهو لم ا كا 0 عدس ًربقنم قايل

 , دا |ىنعمرخذالاالا

 : نءدصيع ىيىراخبلاءاورام ىلع ماقلاةهفودي ناكوبشيدخ ولن تحا

 رفكلالهأ ىأ كدلو نم لانا له همامالا

 نانا هانا نارنخا

 ناورفكلال هال تثنال

 ني_.هلسملا هدالوأ نم
 للاعتهللالاق نب رذاكلاو

 0 وهياعاتكرابو

 نس امهني رذ نمو
 عل او نيم هسفنا لاظو

 رفاكلا :ماظلاو نمؤملا

 ىلع لياداذع ةلزتعملات لاق

 لهإب سل قسافلا نا

 زوج فيكواولاق ةمامالل

 مامالاو ةمام الل ملا ظلا بصن

 اذاف ةماظا فككوهاقا

 هسفن ىفاملاظ نأك نمسصأ

 نمرئاسلا ل_ءلاءاجدقف

 انك-اورظ بئذلا ىعرتسا

 رفاكلا ملاظلاب دار 'لوقت
 قلطلا ماظلا وهذا انه
 نوكنأ لأس هناللةو

 ريخافوه ناك اما دن هدلو

 ذاو)ابن نوكي اللاظاا نأ

 ةبعكلا ىأ(تببلاانلمج

 مجنلاك اطبااغ مساوهو

 ةءابم(ساننل ةبانم )إب رث
 رامعلاو جاجحللاه+ ىمو
 نوبوثيم 0
 نمأعضومو(انمأو) هيلا

 هنعو هيف نول_هنةالص عضو ءهنماو ذتااناقو ( ىلصم ميهاربا ماقم نءاوذختاو) مرا ىلا يحلل ىانل ل يل دوهو جر ىتحهل ضرعتيب

 تاز ىتح سمشلا بغت لف كل ذب يم وأ مالسلاهياعلاةف ىلصمهذخت الف ار معلاقف مجها ارباماقما ذهلاققرمع ديب ذخأ هنا مالسلا هيلع

 ىأاناعج ىلءافطع ىذاملا ظفلب مفانوىاشاو داو مهارب|ماق.هلكمرحلا ليقو هيمدق رثاهيف ىذلا ارخخا ميها ارباماقمو ىع دم ىلصءليقو

 اهماا نود ةلمق» دنعه3 رذناكس ودب همامهالهب مسو ىذلا ميهاربا ناكم نم سانلاذختاو
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 فرءن امهدحأ نب سمأ نمضي اك ند ال ىلخ | ليقاذاف نا الا لاح هب ف هو نادبالا لع ىقدي

 مهاوحأ معي 1سيادابعإاهلاءالتباو هتءادروهتدو+روهظىناثلاو هلسخأ ن« لهكام ىلع فوةولاوهلاح

 ديبالا ىلا لزالا نم لي_هفتلا ليدس ىلعا-ط ةباهن 000 «لهكام ىلع فوقولاو

 املج هير معازبا قتباذاو ىلامن لوف لزنب اذه ىلعو ,ةءادروةدو>روهظ ءىطاو 10 معلا معي ١نكساو

 نهامهس نوالثى م سايع نء|لاقم اللا 1 كلا عال «قاوفاتخاو

 ىنعمو فو , ىذلا مههارب اولا ةفّدء ارا | هلهنل اب كف محار الهاك اهءاقافد- اب لتي ل مالسالا "ار

 ا هود ىدلان «هب سعأام عيمجءاي نال ءنامأف ماا 1 لتي مله مالكلا اذه'

 نودباعإانويئاتل هلوقىفةءاربةروسىفةرو 1 ىو هب سم أم عيم < ىفأ د قف سو ل عهلا ىلدا دمت

 دقهلوقىف نينمؤلاةرو- ىفةرسثعوةبآلاتا-1او نيمابسملاناهلوق ف بازحالاةروس ىفةرسشءو ةبآلا

 ساءمءنبانعو لئاسل اس ةروس اا ر كانم ىو تايآلا ناوعشام مداد هنيذلا نون ولالا

 كاوسلاو قاشنت-الاو ةطمضملاو براشلا صق سأرلا ف س# ةرطفلا نهءايش أ ةرمشعب هللا هال: !لاف اًضرأ
 نع(ق) ءاملابءاجنتسالاو ناتو ةناعلا قاحو طبالا فات ورفاظالا ميلقت دسجلا ف سجن وسأرلا قرفو

 ناحل اةرطفلا نم س+ ةياور فو س+ ةرطفلالوقي لسوهيلعهللا ىلصهللالوسر تءمسلاق ةري رهىبأ

 هيلع هللا ىل هللا لوسر لاقتاق :ثئاعنع(م) طبالا فن ورفاظالا مياة نو براشلا صقو دا د>تسالاو

 ىل_بغوراذظالا صقوءاملاب قاشنتسالاو كاو او ةيدحال'ءافعاو براشلا صقةرطفلا نهرمدع مو

 نوكت نأالا ةرشاعلا تيسو سعدملاف ءاج.:ةسالا ىنعيءاملا صاقتن اوةناعل !قلحو طبالا فو مجاربلا

 هذهوةقي رطلا ليقوةلملا ل. قوةنسلاةرطفلاءاملعلا لاق ءاحنتسالا ىنعب ءاملا صاقتتا ميكولاق هطمضملا

 ةدسانل ىهواض رف مالسأاهياع ميها 07 اىلعتناك ليي رطل نماهنا وثيدحلاىف ةروك ذملاءايشالا
 معو اكل .>ف ةيحالاءافعاو براش !!صقامأ ل يق دهتفاهن اعمام اولا ا نءاهنا ىلءعءاماعلا تقفتاو

 كا تااامأو ةفاظنلاو لالا سكع كلذواعمامهنورفوب وأ موب راودنورفوب ومهاحلنوهةءاوناكمهن اذ

 لامحالف رافظالا ا واوا او ماعطلا نم فنالاو مفلافيظنتلف قاشنتسالاو ةطمضملاو ٌْ

 عبصالاروهظ ىف ىتلا دةعلا نحل | لا لاتغاو اوف حشو | ىوتتاواغز ظنمحبق تااطاذااهئاف هني زلاو

 رعشلاىف خسولا نم عمجا © فظذتالف طرالا هتنوةناءلا قا>ام ًاورظن ا نيشي و خسولا اهيف عمتج هئاف

 فاتخاولو.لا نماومف عمتجيامعةفلقلا فيظنتاف ناحل اامأ اوىذالا نعل حلا كلذ فيظنتاف ءامجحت سال امأو
 ىفنالا كلذ حابيالو ةروءا!هلا هتك: هنال بجاو نال نأىلا ىمفاشلا بهذفهب وجو ىءاماعلا
 ةري ره ىبأ نع ( ىإ هلبق دح أ نآترلو مالسلا هيلع ميهارب | نك خ نم لور 2: هنأ ىلاهريغ بهذو بجاولا

 فيفختااب مودقلا ىورب مودقلاب ميعاربا ناتخا لسو هيا عهننا ل_كهننالوسر لاقلاق ه-:ءهللا ىضر

 ديعس نبى < نع عضوم مساهنالاقد دش نءواهم عطقب ىتلاةل الل مسا هنأ ىلا بهذ ففخ نف ديدشتلاو
 هب راشصق شانلا لوأو فضا !فيضسانل الوأ نجرلا ليلخ مههاربا ناكل وقيبيسملا نب ديعس عمسونا

 هجرخ أ اراقو ىند زبرايلاق مهاربااب راقوىلاءتو كرابت برلالاقاذهام برلاق ببشلا ىأر سانا! لوأو

 رمقلاو بكوكلاب ءايشأ ةعب_بب هللا هالتب ل يقو جدلا كسانماهن| تاماكسلا ف ل_قوأطوملا ف الام

 مههارباربتخا هللا نال_يقواوياعربصف نام لاوهدلو عذر ةرحطاورانلاب و نهيفرظنلا نسسحاف سمشلاو

 نبل معو مايقلا ق- نهمجومب ماقو ةيدأتلا قح نهادأ ىأ ن اف نهم لمعي نأه صو هيلااهاحو أ تاماكب
 ناك ليقفاهدعب وأ ةوبنل!لبقءالتبالااذه ناكل هاوغاتخاوأ يش نهنم صقتني لو ناوتو طي رف: ريغ نم |
 اذه ناك لب لية و بب-لا ىلع مدقت,بدسلاو اماما سانلل كال ءاجىنا ةبآلا قايس ىفهلوق ليل دب ةوبنلا لبق د
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 ءاداوليبرتلا قهنمارق ارق قح هنؤ رقي ىأ (هنوالت قح) ردصلا ىلع بمنوهثايا تقودل نيلا: ةاونوكب ملمهمال مهنمةردقم لاح (هنواتي)

 ملسو هيلع هللا لصىذلاتعن ن «هيفام نوريغبالو هبوهضمىقاع نوت :مو وهبنولمعي وأرك- ةتلاوربدتلاو فورا

 ةلالضلااورتشا ثمح (نورساخخلام هك رافد رفك نمو )

 م[! ىليضفنو (نيملالا ىلع كستلذف
 رخاربخةلج اواربخ هنولد, نوكي نأ روع ونيذلارمخ ةلإاو (هبنونمؤ»)

 (0 ىنأو ) ؟يلعامتمعن أى أ( يلع تمعن ىتلا ىتمءناورك ذا ليئاريسا ىنباب ) ىدطاب ,ر
 مهنم ماشلا نامهر ن هةينانكو هيلا نمالجر نوب الثو نا. : ادار ناعد لآ اوناكو بااط ىبأ نب رفعج

 ىلههللالوسر باح صأم ه ىل ةوهباصص ًاومالس نب هللا دبع لثئمبادكلا لهون ءؤمم هلِيقو بهارلا اريح

 ا !5هنؤ رقي ىأ (هنوالت ق> هنواتي) ةماعنونمؤملا مه ليقوةصاخ مسوي ءاعهليا

 هلالح نول ديف هعابتا ق> هنوعيشي هانعم لقو مل_سو هيلع هللا لص ةللالو سر تعن نم هيفا“ .نولد.الو

 ليقو ىلاعت هللا ىلاهماع نواك, وهدنع نوفي وههءاشتع نونمؤي وءمك>عنوامعي وهمارح نومرح و

 هنوالت قد هنولتي نيذلا ىنعي (كئلرأ) هرارسأوهقئاقحو هيناعمىف او ركسفتو هرب دت قهورب دت انعم

 ىذلا ةاروتلان موا نا ىنءلانوكيفباتكلا لهأىفةبآلانااناق نافهب نوةدصي ىأ (هبنونمؤ!)

 ىتازئاوهنااناق ناوهتفدوء٠تعن ةاروتااىفنال لس و ٠.لعهللا لص دمحمب ن.ؤااوهاهتوالت ق-اهولت,

 ملسوهيلعهللا لص دج ةوبنوهللاض ئارف نم هيفأم دع ىأ (هب رفك,نمو) رهاظف ةماعنيئمؤملا

 ىناي) لجوز-هلوف هو ناعالب رفكلااولدبتساثيح مهسفن ا وريسخ ىأ (نورساخلا .هكئاواف)

 ىديأ ن ٠8 اياىذاقئتسا راكب ىنصو ميدل ىدانأىأ ( مكيلع تمعن أىنلا ىتمعناو ورم

 ىملاعىلعم اياىل.ضفتاورك ذاوىأ ( نيملاعلا ىلع اضف فاو) 5 عام تاق ار كمن فو دع

 ةروسلا لوأ ىفاهرركو لسو «يلع هللا ىل- مهللالوسر نمز ىفاوناكن يذلا دويل ةظءةبآل هذه فو <نامز

 ىنعملاو مط بيهرت ةبآلاد ذه ىفو ( أ يش سفن نع سفن ىز<الاموباو قت او) معنلاريك 0

 لبقيالو) ايها نست نع سفن هيف ىزجتال موبب اذ -وفاخهكنيذر لا ىلا دك نيل درملا لّمئارسسا ىنن رسشعماب

 صاخل اهي دارب ,ىذلام املا نءاذهو مفاشاط عفشيالوةب دفاهنم لبقبالىأ (ةعافشاهعف:ةالو ل دعاهم

 باذعلااهاعبجواذا ةعاف شاهعفنتالوةب الاىنعموهل نذأ نملالاه دةعةءافشلا 5 وةك

 مطرصانالو ىأ(نورصني مهالو)انل نوعف_ثيان انآ نا مطوة ىف دووملا ىلءدرهنالِيقو ها هاوس ق>تسمو

 ىمححع أ مسا مع ميهاربا( ْنهعاف تاماكبهب رمهاربا ىلت اذاو )لجوزءهلوق و مهم مقتنا١ ذاهللا نم مهرسعم

 نبحاش نبارباعنب خاف نب وغرانب عوراش نب روخاننب رزاو»وخراتن ميهارباوهو ميحربأ هانع٠و
 ىوكب ل يقو لباد ليقوزاوهالا ضرأ نمسوساإب ميهارباداومناكو ماللا هياء حو نب ماسنب دشفنرا

 مهارباو راب اذو رك ضرأىهو لباب ضرأ ىلا هلقنهابأ نكساو نار ل يقوةفوكتلاداوس نمةب رق ىهو
 هدب نورقم مهناف ىراصنل اودوممااامافاث,دحو ا دقفئاوطلا ميج وإ_طقب فرتعت مالسلاهياع

 نوفر: وهإ_ذفب نوفرتعيإضي أ موتا ةياهادلا ف برعلاام أ وهدالوأ خرم مهماو هيلا ةب_سنلاب نوفر و

 هللا كف-الضفوافرسث للا هداز مالسالاءاجال و هتبب ما دخو همر ىننك اس نءوهدالوأ نم مهنالدب ,هريغىلع
 مل سو هيلع هللا لص دم لوق لوبقدوهمااوىواصنلاو نيكرشملا ىلع بجون ار ومأ ميهاربا نعى اعت

 ىلص دم نيد صئاصخ نموه مالسلا هيلع مهاربا ىلعةللاهبجوأاب نال هعرمشا دايقنالاو هني دب ٌفارتعالاو
 ملسو هيلعهللا ىلص دم دايقنالا بوجو ف برعلا كرم ش مو ىراصنلاودووبلا ىلع ةنح كلذ فو لسو هيلع للا
 هنالءالب فياكتلا ىم_موناسنالالا-فرءيلرابتخالاو نادمالا ءالتبالا لصأ اوهقيدصتوهب ناميالاو

 هرب ادت (كوأ)

 اوقتاو) مكنامز ىلاع ىلع

 نع سفن ىزئالاموب

 اهنم ل ,قيرالوا يش سفن
 ةعافش اهعفنتالو لدع

 عقرمه (نورصني هالو

 نورصن, ربل اوءادتبالاب
 فدو 2 رالا ل-جلاو

 اون او-ةناو ىأ امويل

 الوديف لب ةيالو يف ىزجتال
 نورصني مهالو هيف اهعفنت

 ني_:اهري ركتو هيف
 مهنمىصاعملارار كتل نيتيلا

 0 (ذاد) هنادي

 (تاملكبهبر مهاربا ىلتءا)ذا

 ملام رو هظل انمراتخالاو

 دقامراهظالهللا نءو لعن

 روهظ ءال_تالا ةيقاعو لع

 دهاشلاىف ىن-حلاىمالا

 زوجناذ-اف اعيج بئاغلاو

 ليقو ىلاءتهللاىلاهتفاضا

 ا رابتخا نمهفيكس؛

 هناكد علا هيؤتسشاامو

 ى>هنم نوك ام هنحش#

 كلذ بتدح ىلع هنزاجب

 هللاىضر ةفيثحوبا ارقو

 ىأ(نيماف) ال مأن وملا هبي لهربت خلا لوف ءاعدلا ع نم تاماكب ماعد ىامهعمتلا طر سابع نيا ءاررع عر محا امر 0 مل

 هيلطامهاطعاف هللا هجر ةفين> ىلأ ادءا رق ىفهانعمو فو ىذلا مهارباوهوحنو ناونوط» رفتويغ نمي دا لا نس هاداوم امغلا ق> نوم ماق

 ان رمهنمالوسر مهي ةثعباو كال نيءاسمانل هجاوانمآ ادلب اذهل ءجابرهلوقىفهب ر :مهاربا لأسام اذه ىلعت ا ملكلاوأيشهنم ص: م

 ناتحلا جلا ف سو قاشنتسالاوةمضءطااوك اواو براشلا صقو قرفلا سأرلا ف س#-ةروهشملاةءارقلا ىلع تاملكااوانملبقت

 سامع نا نعو ءاحنتسالاوةناعلا قلحو طبالاثفتنورافظالا ملقتو



 1 لاني دق ىمع 500 0 ا وق لدن يلب 3 ةرمنبقالكاك ) اسا

 (اريشب قف وا كان اسر لالا هريغ ن نعابمءافتك الا اواط ناعذالا "01 0: بح تايآ هن :| نوذف اوف نوفص: موقل ىأ

 (اريدنو)باو'لاب نيم.ؤلل
 مهل يقو ىراد الا مه ليقول سوو.طع هللا ىل# ا نمز :ىفاوناكنيذلادوهياا , ٠ 77 ل راق |

 الو) باقعلاب نب رفاكال

 ( مح اباصصأن ءالثنم

 ممطام منع كلأن اله

 تغلب نادءب اوئمُّؤي

 مه6توعدىف كدهج تغلب و

 اريشب واريذ:ك لاحوهو

 لٌؤومريغو ىأ قلاب و
 مفان ةءارق فنأتسموأ

 دانعمو ىهنلا ىلع لأ:الو

 رافكدلاه.ؤ عقوام ميظعت

 فيك لوقت كب اذعلا نم

 هنعلأ:الكللاقتيف ةيلب

 نع هيبن هللا ىهن ليقو
 :رفكلالاوحأ نع لاؤسلا

 لءفام ىرعش تيللاق نيح
 كنعىضرن ناد) ىاوبأ
 ىد ىراصنلاالو دوهيلا

 نلاولاق مهناك (مهتلم عبنت
 نامل كاع ىضر

 17 وس 1 مهنماطانقا اند

 مالسالا ىف .طوخد نءهللا

 مهمالكلجوزع هللارك ذف

 ىدلإ (هللاىده نالف)

 (ىدطاوه) هدابعل ىكر

 ىدطاوهو 0 ىأ

 ىده هءارو سل هلك

 هعارتاىلا نوعدت ىذلاو

 رك 1 !نأاو ) هلوقىلا ىرنالأ ىوه وها! ىدهوحام

 0 ب انت .:انوأ) هلوسر كنايانا» ع ىأ(هللاان :ماكب )العىأ (اءا) برءلاوكر يشم

 ناىسوماولاسدو وهملا ناكلذو( مط وق ل 2238! مالارافك ى ا(مهلبق يق .نيذلالاق كاذك ) كقدد

 1و ءهنباربخاف هتلك_سمم ْط سلاب تايآلا مو !اسوهنلا مالكم هغم_ببناو ةر ,عجهللأ مهم رب

 نيبذكملا نا ىنءي 0 لقينا يانا اقام ءاولاقوما سو بلع نا لك هني ل اوسر نهز

 انيبدق) كلا هبلطو بيذك-دا ١و ةوسقلاور ةكلاىف تهباشت لقوم طاوفأو مغاوف أ تهماش 7-0 لسرال

 دمع هب ءاجام دتار لا .انانا قع 0 ور رسام هوب ىلع تالالدلا ىأ (تانا الا

 مونالرك ذل, ناقبالا لهأس خاماو نيقيالابل طناك ن 1ةيفاكت ار ءابلا تا اروكملا نم م ال

 قدصلاب ىأ (قحلاب كاناسرأ انا) ٍلجوزع هوقو نيقب ىلءءام_ثالاذؤو درعمورو همألاق ترثتلا لهأ ,ه

 كما 0 اريشب ) ىلإ كانلجر ازا ع كاسر ن ملاناهاذعم ليقو مالسالاب لي ةو نأ رارقلاب سامع نبالاقو

 ملالا باذعلاب ىت جاص# م له ًاوىئادءالافو#كوارذنمىأ (اريفنو) مظعلاب : اوثلاب ىتعاطل_ه ًاوىاءلوال

 توامويتاذلاق مسوميلعنيا لص ىبنلا نا كلذو سابع نبالاقى ,هنلا ىلعءانلاحّتفب ىرق (لأ ةالو)
 ميجا باصصأ نعل أ الوهب تاسرأأم غيلبتل كانلسرأانا ىنمملاوةبآل هذه تازنف ىاوبأ لعفام ى ره
 غيابتا قحلاب كلملشر ا اناىنعملاو ىنذلا ىلع ل_.قورب-لا ىلع ماللا عفر ,وءاتلا مب د 'ىرقو

 هرم كسرات لهآ نءىأ(مجاباصدأن ء) رفكن مالؤسمت ساو غالبلا كيلعامنافهب تاسرأام

 نئتح ىراصنلاالودوهما!ك:عىضذرت :ناد) لجوزءهلوق 3 راذلا مس 1 دواهجخا ةدشلام<ج

 لزتافهوعبت مهلهمأن اهنا هنوعملظإ و وةندطا لو هيلع ةلبا ىلص ىب .دلا نولأسياوناك مهنا كلذو (مهتلم عينت

 عاب ايالاكن.نوذر الو اللعت كلذ نوبلطي ا اواهب نوضر : الف مهتت داهناو كنا ىنعملاوةب الادد ه هللا

 مهني د ىلعمهقفاوب نأهنماوأةيعكل اىلاَةإ تلا هللا فرص اماف سده تدب ىلا ىله: ناك نيح ملسو ءلع

 رودد الئيثاذهوةينارصنلإالا ىنعي ىرادتلا الوةيدوبملا الا ىنعي دولا ك.نءىخذرت ناو ىلاعتهللالزناف

 ىأ (لق) يت 7 ع عجة رفوحوتلتاو تقوفن ايشدحاولجرفف ىف عمتجالذا

 سب !نكاو) ىده ىب هكا حمص ىأ( ىدهاوه) مالسالاوه ىذلاهننا نب : 0 دما

 ءا اود أ ىه ىنلا . طاوقأ .هءاوهأ ليقو كنعمهيضرياوف ىراصتلاو دوهيلاءاوهأ ىنعي (مهءاوع 10 دما

 هيلع مهارب|ةإبق ىهتلبقاا ناو مالسالاوههللا نيدنإ,نايبلاىأ (لعلا نم كءاج ىذلا دعب) عدبو

 كعنعو وكرصن. ىأ( ريصنالو) كب موق د كمعأ ا لا

 5 اناىنعملاوهظأ هيدا لاو ملسو هل -هنلا ىبص نال ب اطخ هن ام هءاوهأ تعبنا نئاو هلوق ىف ليقوهباق فعن

 الف«ةمصعدقو ق دمأاو قلاب ماج دق سو يلع هللا ىلصا دمت نا متماع د قف ىهنأ اوبدؤ - و بلا

 5-5-0 ا تاني معلانم 0 0 0 0 مكارم

 ىذلا دم ) عب وءاوه ار

 باذع نم. (هللا نم كلام ) ةفغاللا جل ار ةصضاولا ني_هاربلابهتصد مول_هلا نيدلا نموأ مال سالاوههندا نيد نإب ل-علا نم كءاح

 30 اولا بسملا عنو :موم مهوهتأص (باتكل !مهانبن 11 0 رصان ( ريصنالوىلو ن.« )هللا

 نآ رفلا باتكلاو السلا هيلع



 ّى رح ة مق فاذئن سا هنأ ارايدءاب هفل .حو اهلمقام ىلع ةفوطع. ةدق هنارايتعاب راولا تاءئافىاشاولاق هلا نبارب زعو هللا نا

 يا ةدالولا وري زعومم.لاءتج نموهكتلامو«-_ةاغوهىأ (ضرالاو تاومسلا فام هلل: ) ديءبنو كلذ نع هل هب زنا (هناحبس)

 تاوم-لا فاملكىئهرا!فاضملا نع ضوع لك ىفنب و:لاوهريدقتو نإ وكل: ىلء م-هنمى ش مدتعال نوداقنم (نوتاقهل لك ( كلما

 قرار ىدلاجءاسو 11 ك:مة-بب وب رلابنو رقمنودباع نوءيطءنو:ناقهلادلو هللدول_هج ن١ لكوأ ضرالاو

 2. هلوق مملعا

 اولا فل فرفلا رشم وهنا نبا عيسملا اولاق ثيح نارحن ىراصن ىفوهللا نبارب زءاولاق .ثيحةدندملا

 (خ) هيلع مهارتفاو 00 ءهسفن هللاءزنف هنباوم زن ىأ (هناصس) هللات اب ةكالملا

 مو ىنَهْشو كلذدل نكي لو مدآ نبا ىنب فكل جوز ءهنلا لاق لاق ل_سو هيا عننا ىلص ىنلان ع سامع نبأ نع

 ناىناح.فداوىلهلوقف ىاياهم2_ثامأو ناك ممديع أ نأر -ةأالىفأ . زق ىايا هبي ذك-:ماف كلذهل نك

 وهودلولاه يلا بسني فيكفاك-امو اديمعىنعي (ضرالاو تاومسلا قامهللب ) ادلووأ < اص نتا
 نال يقوريظ:لاوهيدشلا نعهزنمىلا عت هنلاؤدلاولا سذج نم نوكن أو دي الداولا نا ليقوام مي لخاد
 دلولا اضاف هلك كلذ نع هزم ءىلاعنهنداو هربكو دلاول ازحع دنع هب عافتنالاوهيلاةجاحال ذختي امئادلولا

 لصأوةب دويعاابهل نور مول نوءيطمضرالاوتاومسل !ىل-هأ نا ىعي )ن روتافهللك ) لاحمميلا

 تو:ةاالوطةالصلال ضف أٍل_بوهيا -هنلا ىلههلوق هنمو مايقلاهلصأ ل: ةوعوضخلا عم ةعاطلا موزلتو:ةلا

 نوالذمى أن ونتاقل يقو ةيناد_>ولاب هلنورقءوةداهشلا نومئافدل لك ةئآلا نعم نوكحر, اذه ىلع

 هصيصختىف اوكلس مث صاخوه ,ه- عل لا ةف ةبآلا مح ىف ءاماعلافاتخاو هلاوقلخا 1نورخ سم

 وهامهنءهللاىىضر سابع نب١لاق ىناثلاةك-" 00 تهلاورب زعىلا عجارو» الاقامه دأ نيقي رط

 لومشلا فدع ةظفل نال ماعةبآلا ك> نأ ىلا ةءاج بهذورافكلارئاس نود هتعاط ل هأ ىلا عجار

 ةعاطلاهذ_هنا ىتاثلاو هعيطتو هلل دجست ,_طالظ نا امهدح نيب رطرافكا ىف اوكسلس مث ةطاحالاو

 لوم_ثلا ىغتقتالاهناب لك ة-ظفل نعباجأ ةبآلا كح صيصخت ىلا بهذ نمو ةما.قلا مويىف نوكأ:

 ىضتقناللك ةظفا نأ لع لدفناملس كلمت توتو ءىشلك نم تننوأو ىلاعتهلوق ليادب ةطاحالاو

 لاثمري-غ ىلع اهئشنمو اهعديمواهقلاخ ىأ ْض رالاو تاو.سلاعيدب) لجوزع هوق © كلذ

 داراوهردقىأ (اسمأ ىغقاذاو) نكي ملام اهئثدحيىأ ءايثالا عدبي ىذلا عد ديلا ليقو قيس

 اهلك هوجو ىلعةغالا ىفءاضقلاو غارفلا اممك-لا ءاضقلا لاس اوةنعن اردت وارعأ أ اذال قو هقلخ

 ه-متحواىمأ كح أ اذاىأ (نوكيف نك هللوقياءاف) م ارفلاو ةمانر ىلا اططال 5 ١
 فركف بطاخمال مود عملات لق ناف هدوجو ىلا ءنهنا دارأام ىلع مالا كلذن وكيف نك هللوةبامناق

 كل ذك ناك اذاوهنب وكن : لة نئاكو هام لكد ملاع ىلاءتهننا ناتلق نوكتيف نك 4لوفراهنافلا

 لاح نم ج ورحلاباهىمأ, ووك اط لوقينأزاخاهب«#اعبةنئاك اهنأك نكس ىتلاءايشالا تناك
 هني وكت ل جال لوقيا.ءافا ىمأ ىضقاذا ىنعملا نوكسيذ لجأ مالهلوق ىف ماللا ليقودوجولا لاح ىلا مدعلا

 (نوماعبال نيثلالاقو) لجوزعهلوق َّة باطخلا ىنع. بهذي اذ_هىلءف نوكسيؤ نك هلهثداراو

 قبسلائم ىلءالامهع د .مو امهعرت# ىأ 49 (ضرالاو تاوملاعيدب ) 1 ذا نك ر خس ام نادي س هلوقكن وت

 قيام لذ نم لكو
 اذطو تعد. ًاهللاق هنلا

 قى أي هنال عدتبمةعامجلاو

 ه«ةيسسن مام مال_سالا نيد

 نوعبادل او ةبادصلاه يلا

 اذاد) م ذر

 9 -ىأ (اسعأ ىضق
 هل لوبي اعاف) رد ةوأ

 نو (نوكيف ن

 كانا 1ىأ هم فاعلا ناك
 زا اذ_هو ثد_حريف

 ١ نب وك-2لاة عرس نع

 اهمارمت لوقالو لديثءو

 نمهاضقام نأ ىن-ءملا

 امهافهنوكدارأو رومالا

 تحن ل_خ ديو نوكمي
 عانتماريسغنم دوجولا

 ناامك »م فقواالو

 صوب ىذلا ميامملا رومأللا

 هنمنوك الو ل-:هف
 داعبت_سااذهدك ًاوءابا

 هذهبناك نمنال ةدالولا

 تاك ةردقلا نم ةفصلا

 تاقسسلا لا هافنك
 روصتي ىناف ماسجالا

 مفرلا ءتجولاومث دلاوتلا

 و اورو ور ووو و17171 را و د27 7 : ةءارقو»و نوكيفف

 نكنااناقو بس: ءافلاب صالا باوجو سم أهنال نك ظفل ىلع صاع نب اهمصنو لوقي ىلءفطعلا ىلء وأن وك وهف ىأ فانثتسالا ىلع ةماعلا

 ناك اذاونوكيف نك هللوقيامناف لاقي نأ نيب ونوكس.فهنوكي اماف اىمأىضقاذاولاةي نأ نيب قر_ذالذا ة_ةيقح سمأب سدل

 لاقو) ب تطاخمال مودعملاو مودسعلاوأن ك1 رطاةعالدوجوم او دوجولا ساخنا ناسا صا

 هاةرهاظ يهوزلاهنمنوكبر الو عنتمالو فقوتبال لشتميف ىصؤي ىذلا عيطاارومأللا نا كبيطخلاو فاشكلا ةرابعارومأملا نأ كهلوق# نا ا



 (برسغم او قرسشملا هللوإ
 هلاهاكب رغملاو قرسثملادالب ىأ

 اناف)اوماوتو اهاكلاموهو

 هب موزجت( اولوتإ) طرش
 مهاعف 3 ىفأ ىأ

 هلت 005 ةيلوتلا

 ةلبقأا رط_ث كهوجو

 لوفىلاعت هلوق ليلدب
 مارا دصسارطش كهجو

 اولوف منك امثيحو

 باوجلاو هرطش هوجو
 هترج ىأ (هللا هجو مف )

 اينتسردر اني مالا

 نأ متعنماذاك- :!ىتلاو
 فو مارا دحسملا فاولصت

 تاعج دقف س د_هملاتدب

 ادح س مضرالا كل
 ند مش ةعقب ىأ قاولصف

 ةيلوتاا اوا هف اواهعاقب
 قةنكمةيلوتلا نافاهيف

 ع_اوهللانا) ناكم لك

 ةجرلا عساو وهىأ (ميلع

 هدابعىل ةعسوالا دب رب

 نبا نعد هاص# ماءوهو

 تازئامهنع هللاىضررمع

 ةل>ارلا ىلع رفا ملا ةالص ىف

 تيم ليقو تهجوتامتأ
 ىلااول_مؤ موق ىلعةلء هلا

 اودع.صأاملف فات ءاحتا

 وءداورذمو معأطخاوانبت

 هللاهجر ىبذاشلا ىلءةع
 ل يقوربدت_سا اذاامف

 ركتزلاوءاعد_الاولونامغأف

 (ادلو هللا ذستا اولاقو)
 هع حيسملا اولاق نذل ديرب

 تييلأ نحعالالا 1 ءاربةروس تاز "1 ممولإ ىدات دن ]سوه .اع هلبا ى ص ىلا يمأ 2 مهمملعا يحتفف

 نا مريح دن كلرشع ركع النأ عرشلاىفاتيثو.هفوخاذ- هناكف كرمشم م امل| اذهد ل

 دحيسملاوأ 'س دقملات 'باماوهو دحاو دحع سم ىلع بد رختااو عن ما مقر ان ةقادجاسم لايف فيكت او

 نء مخ نيرا ا اسعتا نللوةناك لا نارا حلا "ىذا 0 ايلا |

 ار. قاوثكا و مار انجاب 0 ها ف نا ارح ىف اوهس

 1 ادد 0 ورك ذةكم كر مشل ر عملو باتكلا لهأ مذ ىفاهدمب
 تيكفسرهلان 3 1 راقتلا نا ليادب ىفاثلا لوقت !هريذحجرو نسدملا

 , لا ةنمزالا ضب 0 هصيصختق عملا ةغيصبدرو ماع ظفالان المع .كصمااوهو لاق

 1 000 1 ا ند 1

 لو نان اوومرإ بل نأ اك كا هذ كنا راشو ةا | اور 3 ترضحو

 لوسر عءانكل اق هنأ نءةعب رنب صاع نعءو ةناالا د فه تل رق كلذ نع _سوهيا هللا ىل_ههللالوسر

 انحبصً اماف هلايح ىلع انم ل جر لك ىل هفةلبق نير دن لف ةماظ .ةليل فر فس ىف ل سو هيل هللا ىل ص هلا

 ثيد_>لاقوىذمرتلا هجرت هلباهجو منذ ولوتامن أف تازنف ل سو هيل - هللا ىل صخللالوسرل ثالذانرك ذ

 نالاقرعنبانع (ق) هتل-ارهبتهجوب امثي> ع والا ىل هي رفاسملا ف تازنرعنبالاقو ب رغ
 قودءلعش رمع نناناكو ئموب ههجو نأك ثيح هتاحاررهظ ىل دحيم سي ناك ل_سو هيل عقلا ىل ههللالوسر

 هيفو تهجوتاميح 0 4 01 ا 0 1

 تازناهايقو آل ذهن لزناف 5 سارق

 قرشمأاصخ و ةاخ 0 ةبآلا 0 4 0

 اميفه_ةءاط مهعيج ىلعناو هدي.عوهقلخ امه امواهاكمل نال تاهملا ع نع ءاعدك ابرغماو |

 اهاعج ىلا مت هللا نال لباهمتاذلةإ_.ة ت.ساةلمقل! نافةل قا اوف هلا مق ساب من سمع 0ع ادع

 هجو منفءانعم ل يقواهيلا كهجو ىن عااهللا ةلق كلان هى ًأهللاهجو ماقاولوتاغ ًافامل اهجوتلإب صاوة دق

 هجوتلابنود,ربىأةتفااضر مثف ليقوةروصلا -- -- :اثهقصهحولاو هنر دقو ةملعا ١ ىلا هن هللا

 رب دتلاودو+ او لاضفالاو < 4 رافكلاب مواكمقلخ عسا ىأ ىنغ ااودوةع_سلا نم (مساوهنلانا) هاضرهن |

 2-1 7 ىت ةاهذم همنع بوغإ الاوعدتواولصتامثيح متاينر :؟<-!امعابىأ (ميلع ( 0

 ى دهتحي هنافةإ.قلاهرلعتهبتشاو كرمثلادالب وأ ةزافمىف ناك اذارفاسملا نأىعو 4 ةبالا << قاع

 نافةل.ةأ!فداصي/ناوه. .اعةداعاالوهداهتجااهملا ىدأ ىتلا ةهجلا ىلا ىل - يو لئالدلا نه عوذباوماط

 هبالص حصتوهلاح بح ىلع ىل_هيهنافح والا ىلع قب اذا ارححللا فقير هاا !ذكوهتاقداهتجالا#-عح

 دوم ىف تازن (ادلوهللا ذا اولاقو) لجوز ءهوقوف لايقتسالا هنكعالش كثر عذج ىلةدو دشملا كلذ كو

 00 لا يي ل كل 0 م



 ةاروتلا لج نم قحو بتكللةرالتلاو )علا لاهأ نءمهن أملاح كللذاولاقىأ سنجلا باتكلاولاحلا (بادكللا نوار مهو)
 لاقز هب ته .سىذلالوقلا كلذ لثم (كاذك ) رخ اللؤد_هم زيب اكل نهد او لك نالق ابلاب رفكي الن اهب نمآو لجالاو

 عرب ونا هو ئثىلعا سبا نيد لك ل عالاولافةلاطعل او مادصالاة درع؟ت اد الو .ه دنع )عال نيذل ةلها ى'(مطوق لم نوملعبال نذلا

 ىلع مفر نك مضو٠ (ه.سااجؤرك ذي نأ 21 ١ ( هللا دج اسم مام نم لظأ نمو) هب قث اللا باقل نم مهنم قب رف لك-| مقا :

 أ دولار ابد امعانأ مو « ل عهنبا ىل_ص ىلا ىلع اومدق 1نارحت دؤونأ كلذو نارحت ىراصنو هيلا

 ا دوهبا!تااهو) قلعت هننالزت افةاروتلاو ىسوع'ورفكو ئدلا ند 'ىم ىلع م اامدوهما'ىراصنلا تلاقو

 نيب رفاالكو ىنءي (باةكلا نولي .هو“ىشىلءدووبلا تس! ىراصنلا تلاقو ىث ىلع ىراصنلا تسمأ

 | مهرف كىلعهيف ل مهتفااخطو ب'دكللا مهتوالت تل ف فالتخالا اذه مهمادكىف سبلو باكا نؤ رقي

 ىسو٠ةو.ن ن٠ةاروت'ا فام قق< ىراصنلاهتحصب ندب ىذلا لجن الانا ليقول طايإ !ىلعم-منوكو

 | ىديعةو. ققحت دوهيلا امت>حصب نيدن ىنلاةاروت !ناو ضنارغ | ن٠ ل ئارسا ىنب ىلعا- عبف هنا ضر امو
 ' ىراصالا تسادووملاتلاقوهلوقب مهنعهنناربخ ا ساولاق نيب رفلا الكم ماك الا نم هب رد_:ع نم هبءاجامو

 | لاقشل ذك ) هلقا. نال نيقي رفلا نمدحاو لك عمم *ىش ىلع دوويلا تسيل ىراصنلا تلاقو“ى م ىلع
 'ئثىلعا بلم منا هباكأو مل_سو هيلع هللا ىل_ص دمت مهيد ىف اولاق برعلا قرسشم ىنعي ( نوماعيال نبذلا

 ىراصنلاو دوه! لبق تناكمأل يقودها ىراصنلاو ىرا هنألدوهماالوق لثم ىنعي (.طوقل-:م)

 | معب) ىغقي ىأ (معهئاف) ”ىنىلءاوسل مهئايبنأ ىف اولاق بيعشو طواوطاصودوهو ح ون موق لم
 لجوزءهلوق © نبدلارمأنمىنعب (نونلتخ هيفاوناك اهف) لطبلاو قملانينىنعي (ةمايقلاموي
 ىورلا سوطط نأ كال ذو س دةملا ثدي بار ىف تازر' (همساا برك ذي نأ هللا دجاسم عنم ص مظأ نمو)

 هانب ىت-ابارن لزب لذسدةملا تاب برو ةاروتلا قرحو مهي رارذ ىسو مهلا لتقف ل_.ئارسا ىنبازغ
 قنعي هللا د جاسم عنم نع ىنب ا هرفك أن مر ىأٍرظأ نمو ىل تدنلا لزئاف باطاخا نب رمع نمز ف نوفل

 ردن نا ليقو (اهارخ ىفىىسوإ) اهيفدلىلي ودبعي ىأ همسا يفرك ذي نهيب راحو سدقملات و

 جح عضو م سدقملا تب: نأ كلذو ( نيفئاخالا هواخدب نأ مط ناك ام كئاوأ) دوبيلاب ركز نب ىمياولتق

 اوفيخ أل يقو لدقهب لع نا فئاخال ا ىفارصنوأ ىوراهترامع دعب اهلخ دب لسا نب!لاق مهتراي زو ىراصنلا
 ةيفيطنط ف ثالثلا م_مئادم موه مهفوخ لقوى رملا ىلعلتقلاو ىذلا ىلع هب زملاف لم ةلاوةب زاب
 باذ_ع ةرخآلا ف مطو) ى ءااورقلاولذلاو راغصلاىنعي (ىزخايندلافمطل) ةبروهعوةيمورو

 لوسراوعنم مهنا كلذو مارا دلل !دجاسملابدار و ةكم قرم فت از ةبآلا نا ليقوراذلا ىتعي (مظع

 هيدي دخلا ءاعهيؤ ةالصلاو :2< نم مهوعنمو مالسالاءا دب اىفهيفاولصي نأ هباحصأو مو هيلع هلبا لص هنا

 اهوا دب نا .طناك امكئاوأ بار ىفاوه_سدقف هيف هناواصوولاعت هلاارك ديهرمعي نماوعئماذاو

 مهما ىلوأ ونوكستواهولخ دن ىت- نوماسملااومأ كيلعاهصق أ ىلاءت هننا لوب ةكم رشم ىنعي نيفئاخالا

 ماهفت_ساوهو ءاد_تالا

 ىفوةمرلركذي ناو ماغأ
 افك هتعنم لوقن كنال عنم

 فذ نأزو< واوامؤي
 ن*ك اناعمر_-11 فرح

 همس 2 ناورك 31 نأ

 اهعنم ىتدعع هلالود-ةم

 محوهورك ني نأ ةهارك

 طرفمهلارك د نم اهعئام

 حج رطءيف بباو رظاا ىف
 س دهملات ١» ىف ىرادتلا

 نأساناا.هعنمو ىذالا

 نيكرشملا عنموأ هيفاولصإ

 لخد نأهنلا لوسر

 لا اعءارطادجلا
 هللا د_حاسم 0 اةواعار

 كددع_بم ىلع عسنملان كو

 قد مار-هحلادح_ملاوأ

 ناكناو اماعدرو محلا

 لوزاملاو ةزمه لكل ل. وىلاهت

 قارس“ نب سنخالا هيف

 عاطقنإب (اهءارخ ىفىعسو)
 (اهواخ دي نأ مط ناك ام) نونا!( كئاؤا) هللادج اسع مومعلادب راممومعلانءدارملاررك ذلا (لوا (نزاغ) )١١-

 ن٠صنارفل اداعتراو ب.متاالاح ىلع ىأ اهولخ دب ىف ريم_ضاانملاح (نيفئاخالا) هللاد جا ساواخدينأ مط ىنبني ناك امىأ

 ىور مهوتعوةرفكلا /ظالوا كلذالا قا 1ناك امىندملاو اهن٠نينمؤملا اوهنع راهولب واهياعاواوت!نأال_ذف مهءاوشاعبي نأ نينمؤملا

 لوسرىدانواب رض غلوبالاس دقا| تدب ىف ىفارصن دجوب الة داتةلاقو لقي نأ ةفيخ اركنم الا ىراصنا| نم دح أ سدقملا تدب لخ ديال هنأ

 اموىلاهزهل مك للا اولوخدلا نم مهنيكسم نءىمهنل'هانهمليقو كرمشم ماعلا اذه دعب نجح الالأ م وهياعللا ىبصةتلا

 رانلاىأ( ميظعب ا ذعةرخآلا ف مطو) ىذإلةب زج برضبةل* ١ د رحللى ولت (ىزخايندلا فمه) هللالوسراوذؤت نأكل ناك



 اوكل-اف (اوحفصاواوفعاف) مهسوفن لصأ نماثعبئماغلابّتماددسح ىأ ادسح وأ قا ىلع ناب ممل ءدعب نم ىأ ( قا مط نيبنام
 ىلعر دقي وهف ( ريدق ئثلك ىلعهللانا) لاتقلاب (هسمابهنلا أي ىتح) ةوادعلاو لها نم مهنم نوكي امج حفصلاو وفعلا ليدس مهعم

 اود ( هللادنعمودغ) امه ريغوأ ةق دصو أ ةالص ةئسح نم (ريخ نمكسفنالا دةنابوةاك زلا اوت اوةالصلا اومقأو) مهنم ماقتتالا

 نوامءتاعهللانا)ه دنعهباوث

 باتكلا لهال ( ىراضنوأ
 ىأ ىراصنلاو دوهملا نم

 لخدي نلدوهملا تلاقو

 ادوه ناك نمالا ةنجا
 لخد نا ىراصنلاتلاقو

 ىراصن ناك نءالاةنجلا

 نابةقث نيلوقلا نيب فلق
 ل عماسلا

 املسابلالا نمانمأو هلوق
 ني ىداعتلا نم مع

 لك لياضتو ني, رفلا
 ىرتالأهمحاصامه:ءدحاو

 دووملاتااقو ىلا هن هلوق ىلا

 م ىلع ىراصنلا تسبل

 عجدوهو ئثىلءدوهاا

 دحوودوعو دئاعك تئاه

 ( منام كلت) هانعا رجلا

 ةنانالا ىلا اين اا

 نأ .مينمأ ىهوةروك ذملا

 ريخ نينمؤملا ىلع لزنيال

 ممن ماوارافك مهودرب

 مهريغة نجلا لخدالنأ

 ةزطابلا نما د

 ةنجلوخدب مصاصتخا ىلع :جعاوماه(مك- ئاهرب تاهل ق) كوحضالا ل 5

 ةمعنلا كالتي لصوت هنا ثيح نملب ةمعناهنا ثيح ن. ةمعنلا كلت ىلعهدسح مهنال كلذ مرحالو دسع

 نيبتامدعب نم) كذب هللا مه مايو مهسفن ًءاقلت نم ىأ (مهسفن دنع نم )هلوقو © داسفلاو مثلا ىل

 ايغب وادسح هباورفك-ف هيف نوكشيال قحهندو 0 ,وتلا ىف ىنعي( قحلا,ط

 لبق حفصااووفعلاب ىمالا اذه ناكو دسحوةءاسا نم همه ناك امجاوزواجنف ةىأ (اوحفطاواوفعاف)

 ىنبكىنلاو ءالجالاو هلي رق ىنبل ىبسلاو لّقلاوهوهباذعب ىأ (مىمابا أب ىتح) لاقلاب يم ؤي نأ

 هللانا) ة ةبالازخالا مويلالومللبنون مؤال ني ذلااوأت :اقهلوق ىف مهاتقب هلهنلا ىمأ اوه سابع نبا لاقريضالا

 وفعلاب نينمؤملاهللا مأال (ةاك زلااون او ةالصلا اومقأو) م طدب دهتو دي عوهيذ ( ريدقئش لك ىلع

 ىلع كلذ هنو نيتءجاولاةاك زلا ءاتياوةالصلا ماقا نم مهسفن أ حالص هيفا مهم دووبلا نع حفصلاو

 لاملارب ابدا راليقوإلاص لمجو ةعاطن «ىأ( ربخ نم < فن الاوم دقتامو) ىلاهتلاق مت اب اولارثاس

 لينا ورع ط ىتح «رجأو هباوث ىنعي د 0 0

 00 بر االا# ماقال

 ةيدوبملا ن/دالا نب دالوايدوهم ناكنمالاةذملا ل دب نلاولاقدوويلا نأ كلذو مى راصاوأ) دئاه مجوه

 نارحن دفوف تازن ليقة.نارمصالانيدالا نيدالواينا ارمصن ناك نمالاةن+ا لخدب نا ىراصنلاتلاقو

 لاقهاوعد 6 اضعب مهضعب بذكف لسوهي عمل رست 1و سلخ ف دوبل عماو نهج ا قران اوك

 (متناه رباوتاه) تاي ىنعي ( لق ) قحريغب هللا ىلعاهونء ىتلاةلطابلا مهمتاوهش ىأ (مهنامأ كلن) هللا

 (نيقداص مث: :كنا) مهريغ نوداين ارصنوأاي دوم ناكنمالااهلخ ديال: للان اك اوعد ىلع وع ىأ |

 وهو ةنلههجورلسأن +) نكنلونومزناكى مالا سدل ىأ( ىلا ٠ ) مهيلع ادرى اعت لاق مث ف نوع دن اف ىنعب

 هتلهتدابع صاخ ل يقو هتلهنيد ف صاخأ اهلل« جو 1س اىنعمواهيف مني وةنحلالخ دب ىذلاهناف (نسحم

 فرش هنالرك ذلابه+_جولا صخا-ناو ع وضح اوهو مالستسالا مالسالا لأ نالهنن عضاوتو عضخ ليقو
 ليفن نب و معاق هئاضعأ عيمجي داج د ةف دولا ف ضرالا ىلعءيجو عضوب نا فالاداجاذاوءاضعالا

 الاقثاردخص لمحت ضرالاهل » تماسأ نا ىهجو تماسأو

 - الالزابن ع لمحت نزلاهل ه تماسأ نمل ىهجو تءاسأو

 دنعهرجاهلف) هللهإ_م ىف ىأ نسحوهو نزملاو ضرالاهتءاطا لستسا ن ءر«ةعاطا تماستسا كالذب ىن

 هلوق ٍ 0 ر
 دوه ىف تازن (ئثىلءدوببا تسل ىراصنلاتلاقو موش ىلءىراصنلا تسالدووما|ت !اقو) لور

 هندملا

 (نيؤداصم نك نا) ضارتعا موينامأ التو ىراصنوأ ادوه ناك نمالا نها لدي نل م طوةب لضتموهو رضحا ىنعيءاهةلزنءتاهو

 قدصم ( نحو هر )هريغهب كرشيالهل ه سفن صاخأ نم (هلل «جورسأ نم) ةنحلا رع رسخت "(ى)ك اوعداف

 . تلاقونونزح هالو مهياعفوخالوهب ردنع) ماومافر ىلإ ىاطرملا ىنعمل نمضتم أ دّتبم م الكو »و لسأ آنمباوج(٠ هرج ولف ) نار قلاب

 ىواولاو هب دعب و حبصب ئذ : ىلع ىأ(ئت ىلعدوهي !تسدلىراصنلاتلاقو يش ىلع ىراصنلا تسسبل دوهيلا



 (ضرالاوتاومسلاكلمهلهلا (1/48) نأرعتأ) ثم لعوريملا ىلعردقي وهفرداقىأ ( ريدق ئثلك ىلعمسا نأ زعنملأ)

 ا ْش ناكسف كلذ خسن م”ليللا مايق ضرف نم نينمؤملا ىلع ناكىذلاك لمعلا ف لهس ان اكرسيالا ىلا خسناف
 2 1 0 0 | ناكىذلاك باوثلا ف لك أن اك قشالا ىلا خسنامو مهيلع ةقثملاو بعتلا طوةسل مهلجاع ىف مطاربخ ٠ مهي ديعشاأع 2 هو :

 ىلب (ىلو نمهللانود نم
 رصان ( ريضنالو) مرمأ
 مأ) باذعلا نم معن

 خسنكف لثلا امأرثك ولك أهباوث ناكف تاد ودعم مايأ مايص نم قشأو نادبالا ىلع لقثأ ةئس لكف
 ثيدحىلاهجوتاا ىلصملا لع نال كلذ ىفرجالاءاوتساو مار حلا دحع#سل |ىلاهؤرصو س دقملا ته. ىلا هجوتلا

 رداق ىنأدجتابلمتملأ ىنعملاوليدبتلاو خسنلا ىلعىأ (ربدقئثلك ىلعةتلانأعتْلأ) ىلاعتةنلاءمأ
 كالريخو هام ءاشأام كيلعاهتضرتفا تنك ىتلا ىضئارف نم هتريغو ىاكحأ نم تخسنامب كضي وعن ىلع
 كلاعت هنأ ىنعي (ضرالاوتاومسلا كلم هلةللا نأ لعتملا) الجوالجاعمهل و كل عفن أو نينمؤملا ىدابعلو
 ىهنو سمأ نمءاشا_امهيفاهفوامهبف مح مريغنودامهئاطاسهلو ضرالاو تاوم_سلا ف فرست اوه

 نودي رتأ لب هريد-قةتو
 3 ملوسر اولأست نأ)

 ْ : : 1 / 3 ١
 1 0 08 اوركن !نيذلاد دوما بي ذكي هيف نكل ملسو هيلعهللا لص ىنللاباطخ ناك نأ اوريخلا اذهوليدبتو خسنو لبق * و 0 لّدس 1 1 1

 : 1 00 ما 1 ناوضرالاوتاومسلا كلمهلنأةللا ,هربخاف مالسااوةالصلا امهاع دج وىسعةوناودخيو خلا

 مدووا 8 داغصلاانل لعجلا ١ سا ريشعماب ىنعي (مكلام وآل ةعاطلاو عمسلا مهياعوءاشيااهبف كح هفرصت تحتوم ديبع مهلك قلخلا
 نأ اوهنف ةكم ضرأانل

 0 .. || وهولاو نمليقوقيدصوب رقىأ (ىكونم) هللاىوسامم ىأ( هللا نود نم)باذعلا لوزن دنع

 دعب نونموملاا هيأ كل سيلوةبآلا نعم ليقو باذعلا نمكعنمي رصانىأ ( ريضنالو) رومالإبميقملا
 أ اولأستنأنودن رتمأ) لجدزعهلوق © مكنادعأى لكي وقي ودب ويب ريس الوك ماي ميق نمهثلا

 ليقوةاروتلابىسومىنأك ةلجءامسلا ن .باتكب انتئادتاياولاق مهنأ كلذودوهيلاف تلزن (ملوسر

 موقلأساك اليبق ةكنالماو هللا ىنأتىتح كل نءؤن نااولاقف لسو هيلع هللا لص هللا لوسر اولأس مهنا
 اولأستن أن وده رئلب ليقو نودي رثأ ىنعملاوةبآلاهذهىلا ءتءتنا لزنافةرهجةتلاانرأ اولاقف ىسوم ىسوم

 اطاانل ل-ءجا اولاق ناح

 رفكلا لدبني نمو)
 هقثلا كرت نمو(ناءالإب

 : اهيف كشر ةلزغىلا تايآلإب || انرأ اولاقف هموقهلأس ىمومنا كلذو .(لبق نم ىمو :لئساك ) ملسوهيلعهنلا ىلصا دم ىنعي <لوسر

 هدصق (ليعسلاءاوس

 نمريثك ٌدو) هطسوو

 لضدةف نامالاب رفكلا)لدبتسي ىأ (لدبتينمو) مسوهياعهنلا لصد ةوبن ةح ىلعنيهاربلاو

 مهماعأ نينمؤال باطخ نامالاب رفكسلال درتي نموهلوق نا ليقو قي رطلادصقأطخأ ىأ (ليبسلاءاوس
 ًايشدوبملا نماوابقي نأ ىلامتهنلامهاهنقهراكملا نينمؤالنونمي مهناودسحو شغنهأأدوهبلا نأ
 دعب نم ) مكوذرينأ ريثكدو) لجوزءهوفؤف ليبسلا دصق أ طخ أ دةف هني د نعدنرا نم نأ مهربخأو رهاظلا ىفهب مهنوح صدي

 , لاح (ارافك مكناميا || دعب رساينب رامعو نانا نب ةةيذحلاولاةمهمأ كلذودويبلا نمرفث ىف ةبآلاهذهتازن (باتكلالهأ نم
 نع منودريىأك نم || رساينب رام لاقف كهماليب_سىدهأ نحن فانني دىلا اعجراف متب رهام قملا ىلع ماكو لد أ ةءقو
 تاز نت رفاك ه2 3 || لاق تسع م .وهيلعةللاٍلصدمحي رفك !النا تدهاعىنالاق دب دشاولاق كيف دهعلا ضقن فيك

 نيباسلل دوهبااتلاقنيح || نآرقلإب وانيدمالسالاب والوسر دمحم وأب رهلابت يضر دقفان أم ةفيذح لاقوابص د_ةفاذهاما دوببلا

 ىلا اورتمأدحأ ةعقودمب || تبصالاسقف كلذب هاربخاف لس وهيلعهللاىلههللالوسرايتأامهنامئاناوخا نينمؤملاب وةلبق ةبعكلاب واماما

 . ىلع متتكواوكباصألم || سشعمابىأ (مكنودريول) دوهيلا نعي باتكتلا لهأ نمريثك ىنتىأدوىلاعتةللا لزنافامحلفاو ريما
 ىأ (ادس-) رفكلانمهيلعمتنك امىلانوءج رتىأ + (ارافك مناعادعب ن-) نينمؤملا

 اهتلازاىف ىس كلذ عمن روكي ان: رواهقح ب نمعةمه:)|لاوز ىنكدسحلال_دأوادس- نو دس
 لك أيدس+لانافدسحلاو؟ ايالاق لسو «يلعللا لص ىنلا نأ رب رهىلأ نعىوراملمومذمدشحلاو

 الاوز رى قف ةمعنه دبع ىلع هللا من أ ذافدوا دوبأ هجوخأ ب شعلا لاقوأ بطل ارانلا لك 5 تانسلا
 سلفه«:ءاطاوز رخآىنَمف ىصاعملاو رفكسلا ىلءةمعنلا كلتب ناعتساناف مارحوهو دس اوها ذهف هنع

 22 م تو م تيتو تم ا متت تت تت تو

 اوعجراف مهمزهال ق_حلا

 مريخ وهف اننيد ىلإ

 ىأ هل ل أوعفم ) ادسح)

 فسالاوهو دنملا لجال

 رغغلا دع :ريظا ىلع

 هحمجصم ها في رشلامظنلل«ةمءالممدع نال نوعجرتىأهلوق ؟
 مش سسسلللا



 امتاوةلزتعمالاف ال لعفلا

 باتكلاب خيدنلا زوجي
 افاة2عو اقفم» ه:- لاو

 مكحلاوةوالتاا خسن زوحبو
 ةوالتلا نود محلاو

 كلا نود ةوالتلاو

 لثم كحاب فصو خسنو
 حن هناف صنلا ىلع ةدايزلا

 بهذي نأ ءاسنالاو هلا
 وأ بولقلا نع اهظفح

 ترخأى أت أسن نماهرخؤن

 ىأ دايعالاهنمريخةبإ اب

 رثك ًااهع لمعلا هيا
 ىف (اهلثم دأ) باوثلل

 ضءءاةايسضفالذا كلذ
 ضعبلا ىلعت ايآلا

 ,ع

 لك تلعج ىنا كلفلا نم جور دنع مالسلاوةالصلا هيلع حونل لاف ىلاعتهلناناةاو وتلا ىفءاجدق هنأ اهنمو

 ىنب ىلعو مال لاو ةالصااهياع ىسوم ىلع موحيلاعت هنامنكل كلذ تقلط أ و كنتي رذلو كل الوك امةباد
 نم ىلءهموحدقر تخالل الا جوزين اكم السلا اوةالصلاهيلءمدآن أاهنموتاناو يلا نم اريثك ليئارسا

 هيفاوفلتخادةف يسنلازاوج تبثثيحو ح.ةلازاوج اذهب تثق مالسلاوةالصأ| هيل ىسوم ىلعو هدعب
 هجولاامهريغو ليختالاوةاروتلاك ةعدقلا بتكلاو عئارشلا عيج خسن نآر قا نأاهدحأ هوجو ىلع

 حيحصلاوهو تاثلاهجولااين دلاءامسىلا ظوفحلاح والا ن4٠فقنونآرقلاعسنوه خسنلا نءدارملاىئاثلا

 هلوقبدارااوهوهدعب ىئاي رخآل يا دب تايآل ا ضعب كح عفر وه خسنلا نمدارملا نأءاماعلارو وج هيلع ىذلا
 وههنالنآرفلاتانآ اهمدارملاف تقلطأ اذاةبآلا نالاهاشموأ هن ءريخم تأت اهاسننوأ ةبآن م خسنن ام ىلاعت
 ةبآلاهذهب لدتساوةرتاواملا ةنسلابخسني الب اتكتل اه: عهنلا ىضر ىفاشلا لاق د( ةلئسمإلب اندنءدو عملا
 قاملاو ىتآلاوه ىلاعتهنأ دية كلذواهلئموأ هم ري تأناهاسننوأ ب نم خسنن ام لاق ىلا عت هنأ وهو

 درفنملاوه هنأ ديياهنمري حم تان هلوقو نار قوهف نار قا! سنج نم ناك امو نآر قلا سنج نموهدهب
 نآرقلا نهاري نوكنالةن_كانالوةن_ساانودهنلا مالكوهىذلا نارقااوهورب هلا كلذب ناينالاب

 هيلعهللا ىلصهلوقب ةخوسخم نيب رقاللةمص ولا ةيآ ناب ةنسلاب باتك-!! سن زاوج ىلءروهج لا جتحاوهلثمالو

 عن ثراوالاة> ثاريملا نوك نال فرعضا ذه نإ. هنع ىلاءتهنلا ىض رىىفاشلا باحث راول ةيصوال سو

 مثهقفلالوصأى فورع» هطب واذهري رقتو ةيصولا نم ةعنام ثاربملا ةنآن أث يثف ةيصولا ىلا فرص نم

 ةباحصلا نما وق نأ له-نب ةمامأ ى نأ نع ىوراكهنوال:و:مكح عف زافاه دج اد وجو لعن[ ارقلا ف خسنلا

 هوربخاف سو هيلعةنلا لص ىنلا ىلا اودغف ميحرلا نجرلاهننا مسالا هن ءاورك ذي لف ةروساؤرقيلةل.اوماق
 ليقودنسريغي ىوغبلاهج و ًااهمكحواهتوالتب تءفرةروسلا كالت ملسو هيلع هللا ىلصةنلال اوسر لاقف

 همكح قب وهنوالن عفرام ىتاثلاهج ىلا احح وو الئاهضدا عفرفةرقبلاةروس لم تناكب ازجالاة روسنا

 هيا هللا بص هنا لو سر ربنم ىلع سلاجو هو باطخلا نب رمت لاق لاق سابع نبا نءىور مجرلا ةنآل ثم
 اهانيعوراها.أر قف مجرلاةبآ هيلع لزت أ مف ناكف باتكسلا هيلع لزئ أو قملابا دمت ثعب هللا نا ملسو

 لئاقلوقي نأ نامزس انلابلاط نا ىشخافهدعبانجرو )سو هيلع هللا ىل_دهنلالوسر مجرو اهانلقعو
 أ !ذاىقز نمىلع ق-هللابادك ىف.جرلا ناوهتنااطزنأ ةضي رف كرتب اولضيفهللا باتك ىفمجرلا دحنام
 ه-جولاهوحن ىراخب الو ل_بمهج .رخ ف ارتعالاوأ لبحلا ناكوأ ةنيبلا تماقاذاءاسنلاولاجرلا نم نصحأ

 ةبابتخسنو نيب رقاللةيصولاةنآ لثنآرقلا ف ريثك و هوهنوال:وهطخ تو همكح عفرام تااثلا
 لاتقلاةبآوارسشءورهشأ ةعب رأةب ابتخ دن لوح اب ةافولا ةدعةناوهريغدنعة:سلاب و ىىفاشلادنع ثاربملا
 نأرعو كتعهنلا فدخنآلاهل اوقب تخسن ةيآلانيتئاماوبلغي نورباص نورسشع كم نكينا هلوق ىهو

 اهمكح مفرنوأ اهعفرت ىأة بآن م خسننامهلوقف ةبآلا ىنعمامأو نآرقلا فريثك |ذهلثمو ةيآلاافعض كيف
 لسيقو اهخشننالاهكرتن سابعنب!لاقو كلف ىلعاهتبثت اهانعمو نيل ار. كو نونلا مضت ”ىرقاهسننوأ
 ةماقاريغنم حسن ءاسنالاو هماقمهريغةماقاو ىلا عفرلوالا خيسنلا نكي !ذه ىلعفاهكرتب مان هانعم
 رتؤنواهتوالت عفرنوأ هزت الفاهرتؤن اهانعموةزمهلاب و نيسلاو نونلا حتفباهأسنن "ىرقوهماق هريغ
 ءاطعو بيلا نب ديع_سلاق ؟<-هلاوةوالتلا عفر ىنع لوالا خسنلا نوكي اذه ىلعف مجرلا ياك اهمكح
 ىأاهاسننورخ[باتك ىلاهتاقتاذا باتكلا تخسن نمهالعج نآآرقلا نملزئاموهف ةْنآ نم خسننام
 رثك أو ؟يعلهسأ ىلا عفن أوهامب ىأ (اهنمريختأت) اهزتنالف ظوفحملاحوللا فاهكرتنو اهرخؤن
 أ باوثلاوةعفنملاف ىأ (اهلثموأ) داو لكىلاعت هللا مالك نال بآن مريخ ةئآن أ هانعم سداو مروج ال
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 ىنحاترظتاو انبقار ىأهللالوسرإب انعار علا ن.ًأايش مويلع قلأ اذا لس .وهياعشا لسمتال اوسرانولومت,نوماسملا ناك (ان ظنا اوأوقو

 مهرلوسرلا هباوبطاخوهوصرتؤاانعارنينمؤملالوقباوعمسامافانعار ىهو نب رسوأ ةين اربعاوب نوباستي ةلكدوهيلل تناكو ءظفحنو همهفت
 هبكماوي ام عامساونسحأو (اوعمساو)هرظنتا اذاهرظن نمانر ظن اوهواهانعم ىفوهاماو ماواهنءنوتمؤملا ىهنف ةبسملا كلتهب نونعي

 (ا/ا) ناذ !لئاسملا نم مكيل عقلي وإسوهيلعنلا اهلنا لوسر

 تأ رسال 0ك نماهتعمس نأل دوهياللاقف ئتغا ف رعب ناكواط نفق هتعىلاعأ
 ىكل ىأنءاراولوقتالاو:مآ نيذلااهيأاي ىلاعت هللا لزئافاهنولوقت مل اوأ اولاقف نع نب رضضال مل سوءهيلع

 هانعم ل قو انياارظ:!ىأ (انرظنا اواوقو) لسو هيل هللا ىله دنا لوسر مث ىلا اليبس كلذب دوهباا دجال
 هيبنلاواوقي نأ ني:مّولاهدابعهللا ىهناوهيطأو هنو يصؤنامىأ (اوعمساو) انمهفوانب نأتوانرظتتا
 ىل_مهباط+لاوريختي نأو ههظعتو» ريقوتب مه صو هش ىلا دحأ ق رطتيالثلانعار ل «وهيلع هللا ىلص دمت
 هوبطاختالو نيلو ميافعتو ليجبتب هولأ يهولأس ناواهقدأ ىناعملا نواهنس>أ ظافلالا نم سو هيملع للا

 اورذكنبذلا) بحيامىأىأ(دويام)لؤ.ىأ( ميا باذع)دورباا ىنعي (نب رفاك-الو) دوويلارسسيا ||
 لهأ ناءون هت سنج مسارفكتلان ال ناثوالا دبع ىنعي ( نيكرملاالو) دوهبلا ىنعي (باتكد | لهأ نم
 نم ميلعلزخ,نأ) هتلاريغاو دبع نم مهوناثرالاةدبعو لسرلا اوبذكوىوماتك اولدب نبذلا مهو باتك

 دوهياا تهرك امناو ةوبنلاو حولا نمل سو هيل عللا ىلصهيدن ىلع ل جوز ءهللا لزن أ م ىنعي ( مب ر نمريخ
 دوويلا نم ممافل اولاق نيم لا نأ كلذو نينمؤملا ىلع ممنءايغب واهس كالذ نيكرمشملا نم مهعابتأو
 هللا لزناف اريخ ناكولاث ددولو هيف نحنا مريخ هيلا نو عدن ىذلا اذهاماولاق سو هيلعهّللا ىلص دمحمباونمآ
 ءاشي نموتلاسرو هتوبذب صم ىلاعت هنأ ىنعي (ءاشي نءهترب ص ةبهللاو) مهابي ذك ةبآلاهذه ىلاعت

 نأ مي( ميظعاا لضفلاوذةثلاوإ) مط هنمة حر هقلخ نم بح أ نم ىلع ةيا دهاو ناممالابلضفتي و هدابع نم
 هلل ب كلذل مهنمدح ,قاقدتساريغ نم مهيلعالضفتوءا دتبا هئم هناف مهاين دو مهني دف هدامع هلانريخ لك

 اولاق نيكرسشملا نا هط وزن ببسو ةبالا (اهاسننوأةنآ نءخسننام) لجو زءهلوق و هقلخ ىلع ةنملاو لضفلا
 نءالا لوقيامادغهنعءمجريوالوق مويلا لوقي وهف الح مه مايو هنع مهاهنب م يمابهباصحصأ ىمايأ دمت نا

 لت افرتف تن فااولاق لزني اع معها اوةنآناكمةنا انادي اذاوهلوقب مهنع ىلا عت للا ريخ أ كهتفن ءاقلت

 ملسو هياع هللا بص دمت دنع نمالهدنغ نههنأو خسنلا ف ةمكملاهجوةبآلا هذه نيبف ةبآ نم خستنام
 باتكىلا باتك نءلق:؛نأوهوباتكلا خسن هنموليوحتلاو لقا ىنعب نوكي ةغالا ىف حسنا لصأو

 نآرقاانوكي ىنعملا اذه ىلعفرختآب اتنك ىف! *هتابناىضتقي لب ىفوالاةرودااةلازاىضتقيال كلذو رت
 مفرلا ىنميخسنلا نوكيدقو اين دلاءامسىلاةدحاوةلجلزنو ظوفحلا حوالا نم خسن هنأ كلذو اخو سنم هلك
 نارقلا ضهب نوك ىنعملا اذه ىلعف بابشاابيشلاو لظاا سمشلا خسف كه بقعي ئشب ئمةلازاوهوةلازالاو

 هبقع كح حلا ةلازاوهوةبآلا»ذهكح نمدارملاوهواخسانهضعب واخونم
 هنءوت أتم ىعرش ل يادب ىعرمشلا حلا مفز نع ةرابعءاماعلا حالطصا ىف وه (خسنلا كحق لصفإل
 ةفئاطتذشو اعمسهعتم هنكلالقءهركشيب نءمهنمنافدوريالافالخاعمس عقاووالقع 1 خسنلاو

 تاددق لئالدلا ناهعوقوو جنلازاوج ىلع ني4لا نهرو ج تح ازسسنلا تركدناف نيماسملا نمةليلق

 عطقلا بجوفدإ بق ن« عرش ح نوهوزحفاابدوقلا عمالا دتالهنوبنو إسو هياعةنلا ىلص دمة وبن ىلع
 مهلبق ناك نم ىلءهمر حلو تبسلا موب ىف لمعلا موماع مرح ىلاعتهننا نأ اهنمتامازلا دوه.لا ىلعانلو جمشلاب

 ك1 م ل يل ص يس جي خ7

 ةداعتسالاىلا اوجاتحنال ىنحةرضاح ناهذأو ةيعاو

 اوهم-اووأةاعارملابلطو

 الو ةعاطوألوبق عامسا

 عامسك معامم نوكي

 انعمساولاف ثيح دوهيلا

 (نب رفاكلاو) انيصعو

 لوسراوبسنبذلا دوهياو
 لسو ه«يلعهللا لص للا

 دويام) ملم (ميلأ باذع)
 لهأ نماو م نرذلا

 نيكرشملا الو باتكلا

 (كبلع كنخي نأ
 وبأو ىكم فيفختلابو

 (5ب رنمريخ ن») ورمت
 نال نايبال ىلوالا نم

 هتحن سنجاورفك نيذلا
 باتكلا لهأ ناعون

 هكناتلاو ١ نوك رثعألاو

 ريا قارغتسال ةديزم

 ةباغلا ءادتال ة_كاثلاو

 ةجرلا كل ذكو ىعولاريملار

 نم هتجربص تع هللاو)

 نوري مهنأ ىن-ءي (ءاشي
 ىو نإ نق مهسفنأ

 نوب<اموىةودسحيف مهيل
 ْن* ْئث ميلع لوس نأ

 ةوبنلاصتخعهلاو ىحولا
 لضفلاوذهللا و) ءاشي نم

 نابرلعشا هيف (مظعلا
 لضفاا نم ةوبنلا ءاتبا

 لونا دغهنع عجرب والوؤ مو.!'لوقي و هفالكحب مه مايو هنعمهاهنب م ىماي هيام | يما. د ىلا نورئالآ اولاقف خسنلا ىفاو:عطالو ميظعلا ا

 قيرطإ هرارغس انماهوأ ف ررفت ىذلا ىلا ىعرشلا كلا ءاهتنانايب ةعيرمشو لي دبتلاةغل خسنلاري فت (اهسفنوُأ آن م خسننام)
 لمثح مح هلو دوويلا ىنعأهوركسنم يعدي ىذلاءادبلا نع باوج هيفو عرمشلا بح اص ق> ىفاض< انايب انقح ىفالي دبت ناكسف ىجارتلا

 نم نكمل نوداندنع باقاادقع نم نكسفلاهطرشرةلالدوأاصن تثدياتوتيقوت نم خسنلا ىفانيار هب قدءلي لهسفن ىف مدعلاو دوجولا



 از هللا نمرابتخاوءالتبا (ةنتق نحتاما) هالوقي وهادعىني وهاموش ىتد ل ة.ىنح) ادحأناكلملا لعيامو (د- نم ناماعيامو)

 رم نوملعتيف مهنوماعي ىأر حسا سانلا نوماع, هلوق ىلع فلم ءءافلا (امهنم نوءعتيف) ارفك نو,« بو ىلعهب لمعلاو هماعتب ( رفكت

 ام_ملعّلد نيذللارفك-لاو رحلا

 6-0 ريسلاو
 سانلا لعتيف ىأدحأ

 هب ن وقرف» ام) نيكاملا

 لعىأ (هجوزوءرما نيب

 اببس نوكي ىذلارحسلا

 نيجوزلا ناب قبرفتلا ف

 زوشنلاه دنع هللا ثدح ناب

 هنه ءالتثا فالخاو

 لهأ دنغةقيقكرحشاو

 دَحنَعَو هللا مهرثك ةنسلا

 هبوعو ليي و هةلزتعملا

 (هب نيراسب معامو)
 لاذ نه) رحاب

 هتثدشمو هماعل (هللانذإب

 الومهرضيام نوماعتيو)
 هيفو ةرخآلا ف (مهعفني
 بجاو هنا ىلع لل يلد
 ةفسافلا لعتك بانتجالا

 دقلو) ةياوغلا ىلار جت ىتلا
 نا) دوهلاىأ (اوماع

 واتتاملدبتساىأ )م هارتشا

 هللا باتك ىلع نيطايشلا

 (قالخ نمةرخآلا ىفهلام)
 سئيلو) بات ندم

 اهوعإب (مهسفن ةذ اهب اورمثام

 ول)هلوقب مهنعإعلا قنات و

 هنايثاعم (نوماعياوناك

 ىلعاو ماع دقلوهلوقب ملط

 ىمسسقلا ديكوتلاليبس

 نولمءياوناكو لءانعمنال

 م نيح مسهلعج مهماعب
 نوماعيال مهئاكةباولمعإي

 نيطايشلا ب تك ع ابتاوةنلا باتك ذبن نم هيلع مهاماوك رتف هنلا ( اوقتاو) نآر لاو هللا لوس را مهنا ولو )

 نوماغتيف نوتأيفريدقتااورمطمىلءوأرحسلاسانا!نوماسسواورفك هلوق 2(

 .ةمق كلذ ىلع فطع مئالو أن اولس ىلءدوييلاءارتفا تايآلا هذه ىف لجوزعهتلارك ذ دؤوءايبنالا وةكئاللا ىلع |
 كالذ ىف مهتعبتاو نيطايشلا هيلع هلعتذا ىذلار دءسلاب ىنعي ناياسر فك ام وةبالاىنعمواناثتوراموتوراه

 ىنالوالا اء 01 كسفلا بلع نع باول ناشيأ ايوسذو مهبذكو مهارتفا ع نءريخافدوهلا

 نأانل ىنبني ناكام كناصساولاف فوقيصعل مدآونب هب تيلتبااع متلي اول ةك_:اللإ لاق ىلاعتهني' ناةصقلا

 هجولا مونماده مقيالف كلذ لبق نيمو ءماوناك م هنأ تبثدقورفك كالذوىلاهت هللا ىلءعدرهيفو كيدعن

 انا نا ارسشأ نمري خال ىماعتهندا نال دساف كللذو ةرخآلا با ذءواين :دلا باذع نيباريخامهنأ ىئاثلا

 ف 000 ةترؤلالةأرملانأثاثلاهجولااموملعةب وقعالفامهتب ون تدك

 ةكرهوجولا» ذب نايف سنكسلاىراوجلا سنحلاب مق الؤدل |وقىفاهم مسق | ثيعاه ردقةللا مظعوابكر و

 امو) ىلاعت هلوقو مهبصن# قيلالام لكن عةكسالمل هب ا و ا

 ءالتباىأ (ةنتف نعاما) الوقي والو داح صن, ىتحادح ؟ناماعيامو ىنعي (الوقبىت ٍ> دح أ نم ناماعي

 تارمعبسر فكتالفةذتف نحنامنانالوقي ليقرفكتف هبل معتفرحسلا لعتنالىأ ( رفكتالف) ةنعو
 رون هنمج رخ كلذ لعفاذافهيلعلبفدامرلا !اذهتن اهل نالوقي ميلعتلا ىلع ممصوامهحعهن لوبق ىفأ ناذ
 هللا ضغ كالذوه_هماسم لخ دب ىت- ناخدلا لثمدوس أ ئشلزخ: وةفرعملاو نامالا كال ذف ءامساا ىف عطاس

 ايدس نوكىذلار حملا ملءىأ(هجوزوءر 1| نيب هب نوقرف» .ام) نيكلملا نم ىنعي(امهممنوماعتي 9 ) ىلاعت

 ءاضغيلاه دنع 0 دقعلا ىف ثفنلاو لييخلاوهب وملاك نيجوزلا نيب قيرفتاا ىف

 ىنعي (مهامو) هلوق ليل دب هسفن ىفريئاتهلرحسلا نأال ىلاعت هللا ٠ نمءالتبا نيجوزلا نيب فالخلاو زوشنلاو

 هني وكتو هئاضقو هماعب ىأ (هللانذإالا) ادحأى أ (دحأنم) رحسلابىأ (هبنيراضإ) ة ةرحسلا

 الو مه الوطياع ولست :و) هتثيشم هحضشم .و هنر دقو ىلاعتهئاضقب كلذ نوك ور دق, ىل اعز ةللاو ر حمس + رحاسلاف

 رحسلاراتخاىأ (مارتشانن) يا (اوماعدقلو) رسشلاهبنو دصقن مهتالرحسسلا ىنعي (مهعفشي

 مهسفنأ ظحاوعإبىأ (مهسفن ًادباورسثام سئيلو) ة:طلاى ب صنهلام ىنعي (قالخ نمةرخآلا ىفهلام)

 أ ىفالوأ ًارعلا مطهننا تبن 1فيكتلقناف(ن ,وماعي اوناكول) قاحاو نء دلا ىلءرفكلاورحسلا اوراتخا ثيح

 ىرتشا نم نااوماعدة تاق نوماع, اوناكو اهلوقىفارخ ”؟مونعدافن مثىمسقلا د يكوتلا ىلعاوماعدةثوهلوق

 اموىلاعت هللا باتكبلمعلا اوكرتورحسلاباواغتشاواوفلاخ علا اذه عم مثقالخ نمةرخآلا ىفهلامرحسلا

 منيح مهناكفباقعلان « مهنم كلذ لعف نملامب مهن :مةفرعم ىلع كلذوامغل وم-هنمادانع لسرلا هب تءاج

 نآرقلاو لسوءيلعةللا ىلص دمع (اونمآ دوما ىنعبي (مهنأولد) هئمناخل فماونأك مهماعب اوأ معي

 ىنعيوط(ريخ) مهي باوثناكلاىأ (ةنا دنع نمقب ون مهام درحسلاو ةيدوهيلا نب (اوقتاو)

 لوزن ببس (انعاراولو قتال اونمآن يذلااهيأي) لجوزعهلوق ُُة كادوغت (نوماعاوناكواؤ تاوثلا اذه

 تناكوانم الكا يغرفو كعمسانعر !ىأةاعارملا نمهنلالوسرايا:ءارنواوقباوناكنيماسلا نا ةبآلا هذه
 اوقمح نأ اود ارآ اذا ةنوعرلا نم ليقو تءمسال عمشا مه دنعاهانعمودوببلاةةلب اصيقايس ةظفللاه ذه

 ارسادجم بسنانك مهنيبايفاولاق نيماسملا نم ةماكلاه ذه دووباا تعمساماف قجأىنعيانعاراولاقاناسنا
 هللا ىضرذاعم نب دعس اهعمسف ين اهفن روكحضي ود_غارانعار نولوقيوهنوناباوناكذنآلاهباونلعاف

 ىلاعت

 دنع نماوبدئال ىنعملاو لع ابلمعلا م اوماع دقو هيف مهاممربخ هللا باوث نأ (نومل«:اوناكو لريخ هللا دنع نمةب وثا)

 اوه وثملا تايب ىلعةلالدلا نم اهيفالوا باوج ىفةيلعفلا ىلعةيمسالا ةإ1-!ترثوأو ريخو هام هللا

 ”ءاو لق هناك ىندللا ىنمعول ليقو مطريخ باولا نم ئش أ

 قعملا نالربخهللاةب ول لق واهرارقتس

 انعاراولوقتالاونمآن يذلااهمأي) ريخ هللا دنع نم ةبوشمل ًادتبا مئاونمآم هني



 م

 اهيلا يملا نمامهسفن أ فو رح ح دق اهعمو ثلاثلامويلا ف تداعمثتفرصناف اهنعاناهندق ىلا عت هننا

 ميظع سفنلا لتقو مظعةنئاريغأ ةالصلاالاقف سمالا,تااقامامهياع تضرعفاهسفن نع اهادوارفاهيفام

 ةحيضفلا ف وخءالتقف ناسناامهآرفاهما.:زفةأرملاباهقوايكثنناامافإب رمشفر جنا برس ةئال ثلا نوهأو

 لهرخ ”ةالام_هد_> لاقفاهدو زمساخت ىناثلا نسحأ أ نمةأ م امهتءاج ل يقو منصالا دجسامهنا قو

 هنام اهبحاصهللاةفاهجوز ىلعاط ىغق"ت ”نأ كل له لاق من لاق ىسفن ىف طقس ىذلا لدم كلسفن ىف طقس

 تلاقف اهسفناهالاسف ةجرلاووفعلا نمهلنا دذعام معتامأ هبحاصهللاقف باذعلاو ةب وقعلا ن.ه هنبا دنعام

 ءتامأ هبحاصلامهدح الاف التقت ناالاالح !اقفاهسفناهالاس مئايضقف جوز ىلعىل ايضقتنأالاال

 اهسفناهالاس مهءالتقف ةجرلاووفعلا نمهنلا دنع ام لعتام أ هبحاصللاقف باذعلاوةبوقعلا نمهننادنعام
 درفلوالا لوقلا ل ئمهبحاصلامهد_>ألاقف تاءفه دنع ىمامياصاهت أن اه دبع مص ىل ناالاال تلاقف
 ىتح ىناكردت ناامط تلاق«:فعهللا ىضر بلاط ىبأ نب | ىلع لاقواباهش تحفه دنع اهعمايلصف هل ثم هيلع

 لاقفءايا ىتاماعت ىتس كر دامت, افتلاق ربك الاهنلا مسا لاقفع اما ىلاهبنا دعت ىذلاب ىناربخت
 ىلا تدع صوهبتملكتف كالذاهماعف هللا ةجر نب اف رخآلا لاقف هللا فاخأ ىف لافاهماعرخ الل امهد_-أ

 ةرهزلا نا اولاقو كلذ نو رخ ركن ًاواونيعب ةرهزلا ىهاهنا ىلا مهضعب بهذف ابكوك هللا اهتخ_سف ءامسلا

 توراه تنتف ىتااو سنكلار اولا سنحلاب مف الفلاقفاهبةنلا مسقأ ىلا ةعبسلاةرايسلا بك اوكحلا نه

 توراه سم امافاولاقاباهش ىلاعت هلل اهدخسم تغب ا هاف اهنسحو اها ةرهزلا ىمستةأىصا تناك تورامو
 سردا اا لحاماماعفاموتحن> امهعواطت زف داجتلا ىلا دوم هام اراقب تورامو

 نم كال دع صياني أر هلالاقو ل+ وزع هللا ىلاامط عف_ثينأءالأس .وام_ه يمايهاربسخأ و مالسلاهيلعىنلا

 باذع نيبهتلاامهريفت سب ردا كلذ لعفف كب رىلاانل عفشاف ض رالالهأ مي سصابلملاا

 ناقلعمام_ّنا ليقنإبذعب لباببام_هف عطقن»هنااماعذ!اين لاب اذ_عارا خاف :رخآلا بان واين دلا

 ملعتيلامهدصق الجر نا ليقو ديدملا طايسب ناب رضي ناسوكس:مامهنا ليقو ةعاسلا مايق ىلا امهروعشب
 ءاملانيب و امهتتسل ا نإب سيلام_هدواجةدوسمام-منويعةقر ضامهاجر ا, نيقلعمامهد جوف رحسلا
 الاهلاالالاق همالك اعمساماف هللا الاهلا اللاقف هلاه كالذ ىأراساف شطعلاب ناب نعي امهو عباصاعب راردقالا

 دم ثعب دقوأ الاق ل .و هياعةللا لص د# ةمأ نملاق تنأةمأ ىأ نمالاقف سانلا نم لجرلاق تن أن مهنلا

 دقوةعاسلا ىن هناالاقاكراشبتسا مم لج .رلالاةفراثبتسالا ارهظأوهنند_+لاالاقف منلاق سو هيلع هللا ىلص

 اباذعءاضقن ااند

 نيماسملا هم فناوءالضف نوموصعم ةكن لا |نا ىلع نوملسملاعمجأ ب ةكئالملا ةمصعب لوقلا ف لصفإلم
 تتبن ئث لكفو لجوزع هللا نع غالبلا با,ىف ةمصعلا فءاوس نييبنلا مح ةكسئالملا نم لسرلا كح نا ىلع
 ريغ ىاوفلتخامث مهعأ عمءايبن الاكمهيلا غيلبتلا فءايبنالا عم مهنا اوةكئالملا كل ذكفءايدنالاةمصع هيف

 م-يج نعةكسنالملا عيجةمصع ىلةلزتعملا عيج ونيققحا نمةفئاط بهذف ةكمالملا نم نيلسرملا

 ةكئالملا نمنيلسر ملاريغنا ىلا ةفئاط بهذو ةيلقعو ةيعمسهوجوب كلذ ىلعا وح ّح او ىصاعملاو بونذلا

 لهأولقنامو ىلع نعت ورامو توراهةسصفاهنمةيلقعو ةيعمسهوجوب كالذ لعاوحتحاو نيموصعمريغ

 توراهةصق لقاف نيعباتلاو ةباصصلا نءةعاج نعهرب_سفتىف ىربطلارب رج نب !هلقنوريسلاورابخالا

 دهاجيو عيب رلاو ىدلا اورابحالا بهكودوعسم نباو بلاط ىنأن ىلع نعةب راقتم ظافاابتورامو

 قرابخالا لهأو نورسفملاهلقنام نابت ورامو تو راهةصق نع ةكئالملا عسيج ةمصع ىلا بهذ نم باجأو

 مهؤارتفا لعدقو دوهبلا نم تذخأ ا ءارابخالاهذهو ئنثذم سو هيلعهنا لم هللا لوسر نع حص, كلذ



 ىلعو ؟نيكلملا ىلع ل زن ام مهنوماعي وىأر كسلا ىلع فطع بن وهو ىذلا ىنممعام 000 ناو عدوؤما (نيكتل لم لأ امر)

 لزنأ اماوءن داو ىاأ ًاولتنام

 توراهلباب) نيك-الا ىلع

 0 3ع (تورامو

 مءوهامهيلعلزنأ ىذلاو
 سانالهللا ن٠ ءالّتبارحسلا

 هب لمحو مهنم هملعت نه

 0 9 ناك

 هاك اوكلا نادقتعيو ًارثؤملاوهو كلذ فهسفناةردقا انأ دةتعن ,نأوه 200 هب 50 انه

 نابد_:ج نعىورااءإ5ب وىلاعن للاب ار فاكر اص ةباغلا هذه ىلاردعسلاهب ىهت|اذاؤةلاعفلاةرئؤم ا

 رحسلا نمىناثلا م-ةااو ىذمرنلا هجرخ ف ي.ىلابهب ريضوحاساا دح لاق ل_بوهيلعهننا ىل_صهتنالوسر

 ىه بك اوكلا نأالوةردقهيفهسفنلهيحاص دةتعيالوة ذي عذلاو تاييربلا لك اشيىذلا لييختلاوهو

 نموهو ةيصعمهنكءلو«بحاصهب رفكي ال ردقا!|ذهفرثؤملاوههناوىلاعت هتلر دقلا نأ دقتعي وةرثؤملا

 هيلع هنن ىلصىنلا جوز ةدفح نا هغاب هنا كألام نع ىوراماصاصق لتقهرححس لق نافهلءذ مرحب و رئابكلا

 امو] لجو زعهلوق ُه ًاطوملا ىف هجرخ أ تاتقفاهم ت سمافاهتربد تن اكدقرا اهتردحساط هب راع 00

 امطأامىأميلعتلاو ماملالا ىنعانهلازنالاو نيكسلملا ىلع لزنأ ىذلا نوماعي وىأ ( نيكحلملا ىل-ءلزنا

 نأههجوو ناجل ع لبقو لبابب اناكنارحاسن الج رامهلاقماللا رسسكي نيكلملاذاشلا ف ىرقواساعو

 لازرن ا ىلاعت هندا ىلا فاضت نأ ازوجم فيك تلقنافماللاحتفبةروهشملاةءارقلاو رحلانوءاعبال ةكمالملا ليال مر بينو

 هدابع فرعىلاءنهنلا نا ىربطلارب وجنب لاق تلقرحسلا مامن ةكئالمالزو عف يكوةكسن الا ىلءكالذ ا ع 4 نك-اودب

 امها مهنعربخ 5ك مدآىن نمهدابعل:_:فامهلعجوهلب زنت ىفامهامس نيذالا نيك-املا هماعىلاعت هللا نوكي || ىلع ,دعسل ١ ناب لوقلا

 نعورحسلا نع مهاهن نيذلا هدايعامهب ريتخيارفكن الف ةنتف نحنا عاامهن.كلذ لعتب ءاج نلنالودي || بحيلباطخ .رفكق الطالا

 ناف همةيقس نءعشديلا

 اذ رزق ناعالا طز

 امهتمرصسلاورفكلا هماعتب رفاكلل ىرحي وامهنم ميلعتلاهكربب نمؤملا ض> متي هجوزوءرملا نيب قب رفتنا

 ريغو كلذ ملعتب امط ىلاعتهنلا نذا نع ناك ذا ىلا عت هنل نيعيط + كلذ نماما عام ام. ملعت ىف ناكلملا نوكيو

 ايدآدقاناك داركم الفندق نخاع امطوقب ةنع هايااجبمهتدعز امهنم كلد لعن نممرحس نمر حس امهراض

 قدلافهبانتجاب نا مأب وهنالطب نارك ذب وردعسلا نافصإ لب كال ذنادمعتب ؛الامهناهريغلاقو هبا سمأام

 هللانا لي قوامه ءرحسلا ملعت كرتوامهح صن ليق نمديعسلاوامهفصو نهرحسلا لعنو امهحصأ كرت نم

 ىلع قييف هكرت نم ديعسلاو هب رفكيف امهمهرحسلا لعت نم ىتشلافنامزلا كلذ ىفامهب سانلا ندم ا ىل ءأ

 ىند سلف هنم برش نفهلوقب تولاطرهن ليئارسا ىنب نحتتما كءاشاعهدام ءنحتم نأ ىلاعت هللوهناعا

 دتعاهمةتسلالا ليلشل كلذن ت مس ةقوكسلا ضراب قارعلالب داب ىه لق (لباد) ىنم هناف همعطإ/ نمو

 ةصقو# نايناب رممنامسأ(تورامو توراه)رهش ًاوحص لوالاو دنوا منلباباهنا ل ةودورعحرصص طوقس
 ةشيخلا مدآى :؛لامعأ ن. ءاملاىلا دع_هياماوأ راسا ةكنالملا نااولاقهريغو س ا.عنباهرك ذام ىلعةبآلا

 لاف كنوصعي .هومهترتخاو ضرالا ىف ممتامج نيذلاءالؤءاولاقو مهوربع مال. -اهياعسي ردا نءزىف

 ناانل ىتبني ناك ام كناصيساولاقاوبكر ام لثم متبكرل .هيف تيكر ام كيف تبكرو ض الا ىلا مك-كلزنأوا ىلاعت

 اناكو تورامو توراهاوراتخاف ض رالالااهطبخل كرا ايخ نم نيك-لماوراتخ افىاعت هللا لاق كيصعن

 امييفهللاب كرو فن ذلاافراقاماهمساريغفابازعتوراموازعت وراه مسا ناكو مهد ءأوةكسالملا

 وهىذلارح اا مالفالاو

 روك ذلا هياعل تي رفك

 رفع سلامو ثانالاال

 مك هيفف سفنلا كالها هيفو

 ىوتسإو قبب رطلا عاطق
 لت ولاوو تلاد
 لاق نمو بان اذاءّتب وت

 ةرحس ناف طاغدقف لقتال

 ليقو مهب ونت ابق نوعرف
 عمامهمولق ىف فذق ى الزنا

 امهنال م5 لمعلا نع ىبهللا

 قمل اريغب ل-:قلاو كرمشلا نعامهاهنو قحاب سانلا نيب اهكحين أ امه سعأو ضرالا ىلاامهطبهأو ةوهشلا أ كس: انااا مهتراتخا ناكلم
 000 ذاي_سمأاذافامهموب سانلا نيب نايضق,اناك- ةرج اب رشو . انزلاو نيد ةوهشلا امهمف بكرتل

 ا .رهزلااط لاية سماامومأ دا حللا تنذر ولو افاتار 0 ناكحياناكف مدآىنب تريع

 نافءايشالاهذهىلاليدسالالاةفر | رسثتو سفناا التقتو متصلا! ذهادبءتناالاال تااقو تباف كالذ لثم

 ليألاب نادعصإ وضرالا ف
 برش ىلعامهتلمك-ةرهزايوهف

 ناسا امهآرفاينزف رخلا

 هنيا اهم نب -االا للبت لب امب تيمسو لب اب بج ىف نيس .وكشم ناب ذعيامهؤةرحالا ناذع ىل ءاين لا ب اذعا راح اههالتقف



 سو هيلع هللا لص هللا لوسرب مهرفك 0/١ ممالةاروتلا ىنع !(هللاباتك )دوهبلا باكا اونوأ نيذلاو ةاروتلاىأ (باتكلا
 ادا وا املا ورجل لاهور نطو 110110111 جا الا 2 يس اا طلح كل
 نورفاك م ععمامل قذمملا 702222222522222

 مهن |ليقواهب نوم عبالو اهنؤرةياوناك مهنافةاروتلامهذينامأنآرقلاباوكسم لو ك_سقلا دءدالا
 هللاباتك اوذ_بنمهناىنعي (نوءلءيالمهمأك ) اهفاعاولمعي لو بهذلااهواحورب رحلا فاهوجردأ
 اوناكنذلاذوويلاءاملع مهو سو هيلع هللا ىلص ينلاةرادهفاو نع يساح اوهؤ ومو هن لع نعد وصقل

 ولتتاماوعبتاو) لجوزءهلوق « اليلق ةرفنلا كئلوأ ناكوه سم اوم كو لسو هياعهتلا لصىنلا نمز ىف

 هاذعم ليقوةوالتأ ٠١ نمار قناوادت ىنعمو نيطاي_كلاواتتاماوعبتاو هللا باك اومن دوهمل !ىنعي (نيطايشلا

 ىأناهلس كلم ىلع لق ورحسلاب سانلا كلم ناملسنامطوقوهو (نايلس كلم ىلع) بذكدو ىرتفت

 نب ف دآٍ عاما ذه فصضآن اساىلعتادجنربنلاو رح سلا اوي.؟نيطايشلا نا كلذ ةدةو#« هنامزوه دهع ىلع

 هللا اكو أاط نوذياناوم

 مهمزلام دعل هولدن نآرقلا

 ءارو) لوبقلاب هيفلت

 مهكرتل لثم ( مهروهلط
 امي لثم هدع مهضارعاو

 ءانةةساروهظلاءاروهبىرب

 مهناك) هيلاتافتلاةلقوهنع

 هللاباتك هنا(نوماعبال

 (نيطايشلا واتناماوعبتاو)
 ىنب ناليوو كالذب رعشي لو كالملا هنعهنلا ع.زن نيح كلذو هيسركت حت هو:ةدو هوبتكوشكللا ناهاسا مخرب

 تاي رب رست اهنف دو موبةتكذخأو كللذ نءناملسمهعنف هنامز فرحسلا مياءتباول تش | ليئارسا

 مهؤاماعو ليئارسا ىنبءاحلصاماف» را ا ا .رخيدسا

 ناملس لع وهاذهاولاقف مهنم لغسل اامأو ناماس لعنمرعلا اذه نوكنأ |هللاذاعماولاقو كالذ اوركناف

 ىلا ءتهنلا ثعب ناىلا م طاخشنل هه ازتلق نال هد ةمالل| تش ؤو مهجئايبن 6 اوكرتو هميلعت ىلءاوليقأو

 كلم ىلع نيطايشلاولتاماوعبتاو ىلاءتلاقؤ مالسل هيلع ناهاس ةءارب هيلعل ازنأو لس .وهيلعهننا ىبص ادت

 اورك ادوهبلا نا كلذورحسلا نعناولس هيزنتهيفوهب لمع. ملورحسلاب ىنعي( ناملسر فك امو) نابلس

 نمةردحسلا ناليقو ردعساا بيس هلسنالاو نحلا ترسو كلما اذه هللصحا-؛| اولاقو نامل س ومن

 نو.هتنالألاقدوويلارابحأ ض ءب ناىهيقو كلذ نمهللاءأربذ ناياس نعرحسلا او ذأ مهنأ او معز دويبلا

 هنوكن املس نأ ىنعيناماسرفك اموىلاعتهنلالزناف ارحاسالا ناك اموايدن ناكناهلس نا معزي د-# نم

 (اورفكنيطايشا| نك-لو) لاقفهريغب قحال هنمءأرب ىذلا نا ىلاعت هللا نيب منار فاك اوحاسهنوكى انيابن

 سانلانوماعي) ىلاعت لاقف مه رفك ب بس نيب اور فكن بذلا مهمه_سفنالر حلا اوذخت ا نيذلا نا ىنعي

 اونع نيذلادوربلا ىنعي نوماعي نوكي نأ ل متحيليقو ردعسلا بكن م نيطايغثلا مطب دك ام ىنعي( رحسلا

 ُئشلافر هوةلازالارححسلا ىنعم ل دقو ةيفخ ىفالا لعف» الؤ همبس ءافحلا رح سر حعسلا ىمسواوعبت اوهلوفب

 قالا ةرود ىفلطابلاىر أ وحاسلا ناك هنع كذرمصام ىأ اذكن عكر حسام برعلا لوقت ههجو نع

 هيو: نع ةرابعهنا ل يق -ةفهةةيقحامًاوةغللا ثيح نموإصأ|ذهءؤرص ىأههجو نع عش هلا روس دقف

 رحسلا بتك اوعبتاو
 تناك أل ةدودعلاو

 (ناهلس كلم ىلع) اهؤرقت

 قو هكل» دهع لكعىأ

 نيطاينثلا ناكلذوهنامز

 اوعمسأم ىلا نومصي

 اهنوقلب واهنوقفلي بذاك أ

 ف اعونود دقوةنهكلاىلا

 اهنوماعب و اهنؤرقيبتك
 نمهزف كلذاشؤوسانلا

 اولاق ىتح مالسلا هيلع نايس
 اوناكو بيخأ لعت نملا نا

 0 006 " اوكداا نادقتع ااذا كلذو رفكهب لمعااو ةقيق-وادوجوهلناةنسا!لهأ_ مذدُمو لكيحفار

 ل 0 3 را نصاضقلا ب وأ تخت قي دقو صرع هارت ل رديت ناقة وانا ىقرئؤما
 3 وز حيرلاو سن 2 قااخ اوهىلاعت هللا نااولاق مهنالةن- ىلا لهأد_:عفرءض لوقلااذهوءاوطا ىفزتانبلا اع دعت كلا 0 0 ص ناسنالا ل عنيف نا عالا تلق قراؤي رخبسلا نال ها ىلع

 ال نايلع لي رسلان ا حضالاوابفراولاا 0 نداعلا ل 1١ نأال كلذلرحاسلا لمت دنع ءايشالا هذطلعافلا

 0 ناسنالا عمسي دقف عارطلا ىاريثأت مالكال نا كلذ ىلعل-: وتوم او نو:+او ضاىمالإب نادب الا فرثؤيو
 0 0 ىللارئاد كلا نمهناف همكم :نادبالا فللعا!ةلزنع رحسلاف هوعمس مالكب موق تام دقو محي 00

 000 0 تاقب وملاعب بسلااوباتجالاق سو هيلعمتنا ىبصةللالوسر نأأةر : ره ىلأ نع ىوراملهماعت مرن و اهنع ىبهن

 نيطايسشلا ايرعتا هيلععنلا لصةتنالوسر د»ف نيصيحصملا ىفءاجرخأ تان مولا تالف اغلا تانسحما فدقو سفح لا ءوب كوذلاو نكلو . ةدتوررحتلا الام الاسك او قحامآلاهنلا موس ىتلا سغنلا ل ةقورحاوةئابالا ارشالا لاق نه'مو هللا لوسراي لق
 يلعوت لا نيمسق ىلعر>.ىكاو تاكلهملا ىنعي تاب وملاهلوقوهناذتجابان سصأو كريشلابهانثوربابكلا نمرحسلا لسو

 ك0 يس



 (هلزئهناف) هنولتقت بنذ ىأ ىلعفدايا نكي م ناو هيلع كطا ال هناف كك الهب» مكب رناكن لاقو لي رب هذععف دق انيكسمامالغلبابب
 ْنَع وتل وهسفن ىلع لدي هناك هير هش طرغا لعب ثيح ةمان هيفدرك ذ ق..لامرامضا ىنع أ رامذالا اذهوحو نآرغلال زن ليربج ناف

 ناكو كباق ىلع ني.الاحورلا هبل زن هلوقك ظفحلا ل هنالبلقلا صخو كاي'هلغذح ىأ ( كيلق ىلع) هنافص نه ئئرك دب عر صلاهمسا

 ىداعنا هريدق:نال طرشال ءا ازج هلزن هناف عقي نأ ماةة_سااءاو هب ماك اك هللا م الك ةباكح ىلعءاج نكسلو ىلق ىلءلاق. نأ م اداكلا قع

 هوبحالاوفصن ولف هب دب ناب تتكالاق دصءاباتك لزن ثيح هنا داع هجو 6419 الق باتكلا ىلهأ ن.دحأ لي ربج

 رع. كبلق ىلع هلزن هنافهلوق نال ىسولاب لسوهيلعهنلا ىلص ىننلا ىلع لزخي ناك ليربج نوك ةوادعلاهذه || ني ا ا ا ا ل ا ا ل م مااامامتتممممصمتأكك ١ ل اس كلا وركش
 امئاود_#اي (كباقىلع) روك ذمريغ نعةيانك نآرقلاب لزن ل. ربجىنعي (هلزنهناف) هلوقر كلذب
 ىأ (هيدينيبامل) اقفاوءىأ (اقدص») هىمابىأ (هللانذإب) ظفحلالهنالركذلاب باقل صخ

 ىتلاةاصلا لاعالا ىلا نيئمؤإلةياذهنآرقلا ف ىأ (نينمؤللىرسشب وىدهو) بتكتلا نموبقامل
 ليربجو هإ_سروهتكالموهللاود_عناكنمإ) اهءاونأ اذا يباوثب مط ىرمشب وباوثلااهيلع بتر

 هياعهتلا لصد بلق ىلع نآرقلاب لزنهنا لجالل, ربجلاو دعناك نمناوالاةبآلا ف نيبال (لاكيمو
 اودعناك نملك ن اةبآلاهنهىف نيب د#© ىلع هلزن ىذل اوه ىلا ءتهنن | نالهنن اودع نوكينأ بجو سو

 اهمنافهلل مهتواد_عاماف (نبرفاك-الو دعشلا ناف) هلوقبهردعللان ا نيب و مهعي+ ودع هنافءالؤه دال

 لزنملا ححصي ومهعفشرام
 طرمشا|باوج ليقو موماع

 ناك ن مهريدق: فود

 المش تم اف لي ري اودع

 كيلق ىل_عىجولا لزن هناف
 اقدص.) ءيماب(للانذاب)

 ىرمشب و ىدهو هيد نيبامل
 دووملا ىلع در (نينمؤلل

 لزني لب ربج نا اولاق نيح
 هناف ليقف: دشلاو برحلاب

 هللمهتوادع نمدارملاليقو هنم مظعررضال ىذلا مئادلا ب اذعا| ىلا مهيدؤت مطهنوادعو رثؤتالوءرسغتال
 هللاءايلوأ نو راك ى !هلوسروهللا نوب راح نئيذلا« ازجاةاهلوقك نفهةعاط ل_هاوهئايلوالمهتوادع

 دحاوب رفك نمو مهعيج ىداعدقف مهنمادحاو ىداع ن«ناىنعيهلسرو هتكالموهلوقو هتعاط ل هأو

 نايبلةكت الملا ىف نيلخاداناك ناورك ذلاامهصخا م |ليئاكممولي ريسجو مهعيم# رفك دقف ممم

 ءاذغو هىذلا ىولابلزني ل ربج نال هيلعهإضفا لئ اكيم ىلع ل: ربج م دق ام هئازنمواعوا مهلضفوام فرست
 امهانعمو نايمعأ نامساليئاكيمو ل,ربجونادبالاءاذغباسوهىذلارطملابلزني ليئاكيمو حاورالا

 لاق علا كيلاانازن أ -ةلو) هللاوه لياود_يعلاوه 0 مرا

 ىرمثبلاو ىد_طاب لزني
 هلناودع ناكن.) ل

 لي ريجوةهإسروهتك المو

 صفح-و ىرصن ( لاك.مو
 ةزمطاس الاب لئاكممو

 ليئاكيمو قدم لءاكيك

 ةعيسم ةزمطارسكو ذاب

 ناكلملا صو مهريغ

 نمامهناك امهلضفارك ذلاب

 ىف رباغتلا ذا رْآ سنج
 رياغت|ةلزنم لزنيب ف _صولإ

 ود_عفشلاناف) ناذلاق

 ءاؤ مط ىأ ( نب رفاكال

 هللا نا ىلع] ديار هاظأإب

 ءارحلاو لالخ بتال هفمتاحض ازعتانيو عمو تايآلاد دال مدام يق لزتأ

 نعوجياغا كأ 10 تا عاجلا (ايبزتع ابو) 0

 0 200 هنأ اونمؤي ناو ل سوميل علا صد دووم !نم مهياعذخأأم

 نامز لظأدق هنا عطوقوها دهعاودس هاعراكسنا ماهفتساامكوأ ةبالاهذ ههللالزنافد_يعد_# ىفانيلا

 دهعلا حرط ىأ (هدن) اهوذقن مثةريثك ادوهعدللا اود_هاعم منا ليقوانباّتك ىفهناوثوعب م ىف

 دهعلا ضقنب م- مم قب رفرفك ىنعي (نونمؤءالمهرثك ألب) دوببااىنعي (مهنمقارف) هضقنو
 املقدصم) سو هيل - هللا ىلصا دمت ىنعي (هللادنع نءلوسر ىهءاجااو) قدا دج اب مهنم قيرفرفكو

 0 |  ا ىلاب تامل وتالاصلا ةياعي وتوت .ةوتنرذ وتلا حسي قادص قب (ميعم ناؤمهرفكل مهاداعامتا

 اونوآ نبذلا نم قب رفذبن ) ةاروتلل اقدصم هثءي هدر ناكل سو هيلع هللا ىلص د ثعباملف لسو هيا هللا ل لاند

 باتكلا نودردملا(نوةسافلااالاامب رفك, اموتاني تاي كيلاانلزت اد قلو )هناءاداعمهاداع نموءايبنالاةوا دعك
 . ىبص هللا لوسرلاب روص نب !لاقام_منع هللا ىطر سابع نبا نعو باكا له ىلا ةزاشا نوكن نأ نسحالاو سنتا ماللاوةرفكلا نم
 تانآلاباوٌرفك !هربدق:فوذ# ىلع ماطعلل (املكوأ) قواولا تازنفاهب كعبتنف ةنآ نم كيلعلزناموهف رهن ْئشب انتئجام ملسوءيلع للا

 اوسلوةا اروتلا(نونمؤبالمهرثك لب ) ضن مل ع ن.ء«مهنمنال 06 قيرف) لاقوهذفروهضقن (هذينادهعاو دهاع) اماكوتاذيبلا

 مه م 0 اءهللا لسد (هللادنء نملوسر مهءاجانو) هبنولاب الوان ذ 500 00



 نا 005 تكا . ا ب 4 0 5 8

 اهبةءارقلا تناك اذاوةلواطالاة ايلا ىهو ةصومص# ةاي> دارملا نأ ىلءلدب ربكسنلا (ةايح ىلعإل صرح اومهدجوالوءم(سانلا صرحأ

 نيذلالل-خ ددق عن ساذلا ندم صرح أ سانلا صرح أ ىنءم نال ىنعملا ىلع لو فود (اوكرس أ نيذلا نمو) ةايحلا ىلع ىف ةءارق نم عقوأ

 صرحأو دب راو ةكتت دات ءالخ د ناورك كلاباع لا ربج نأ كدب دش مهص رح نالرك ذلاباودرفأ مهتكلويرمانلاتدئاوكولا

 .صرأايندلاة اي الانوفرءيالوةبةاع نونمؤيالاوكرسشا نيذلا نال ميظع حي ون هرفو هيلع سانلا صرحأ ةلالد| ف ذف-اوكرسث أ نيذلا نم »

 دازامتاو 5 وتلا ماظءاباةيقح ناك 01/1( ءازجلاب .ةموهو باك هلنم ص ره !ىفدازاذاف مهتنجاونال دعت سالاهماع

 اوكر.ثأنيذلا لع .هصرح

 نورئاص هنا اوماع مهنال

 ١ نمو) باطلا دش صرحلاوةلواطةهةايح ىأ (ةايح ىلع سانلا صرحأ) دووبلا ىنعيدجتاب مهندحشا

 نذلات لق نافاوكر شأ نبذلا نم صرحأو ىندملاوهيلع فوطءءوهإبةاعلصتمو» ليق (اوكرشأ نيذلا

 0 . م ,,) (| مهدرح ةدشارك ذل مهدرفأ تاقرك ذاب مهدرفأ لق سانلا سر حأهلوق ىف سانلا تحاول > د- ةاوكريشأ
 كلذ نرتاعي ا لنوكرض ا يضر دءتبالا كلاذايحلاالا نوف رعيالو دانلا بنر ل ندا ن الدوري ع تل

 الا د اولاناليقو ميلقعلا خيب وتلاباقيةح ناك ءازجلاو ثعبلاب رقموهو باتكهل نم, صرحلا ىف ىوباعدازاذاف
 ناس (ةخ-س فلارمعي

ٍ 

 5 ع ةدازإ نولوقيم_منالكلذباومس سوجا هو (مهد> ادوب) سانا اوكرسث1نيذلا نموهريدقك فاشتساواو

 3 10 0 0 أ( ال ىلألا يحال او سمسا اريمعتىأ (ةنسفلأرمعيول) مهدح ا ىنمتي ىأّدوب ةءاظااورونلاب
 توف ااندخاس ع ع 2. 0 0 . ق 0 ّ

 را فالاوآ زورن فلاو'ةم_سفلا شع ى'لاسرازههزنولوةيم_منبايف سوجلاة_يحتاهالو دوقعلا ةياهن

 0 ل كلذ نولوقب نذلا سوجلا نم صرح دووبلا ن أى عملاو مهنيحتهذ-هف ناجرهم
 1 ٠ نولوقياون 0 ريب هللاو) باذعلا نمهذقنيالهرمعلوطرمعول ىأ (رمعنأ) راك (باذعلا نء) هدعابم
 نبا نعوزورن من٠ شع إ (. ١ 3 4 2 10001 ا

 0 8 0 لاق (ليربحلاو دع ناكن ٠لق) لجوزءهلوق ُُج مطاوح | نم ةيفاخ هيلع قحالىأ (نولمعيامب

 لسو يا هللا لص ىبماللاق دوهياارابحأ نمربحاب روص نب هللا دع ناةنآل هذه لوزن بيس سابع نا

 3 0 3 1 ب ىلع بريس س دقملا تدب نان ىلءلزن هللا ناانيلع كالذ د ث ًاوارا صاناداعهناو ف سملاوةد_كاو
 0 1 0 1 || تعمق هلتقيلهذ_خ افانيكسمامالغلبابب هيقلفهإتقب نماذشعب همز ناك امافرصن هل لاقي لج ردد
 دع 6-23 7 0 210 2 2 م 0
 0 1 كالذربك اماف هلدقت قح ىأ ىلعفوه نكي /ناو هيلع طل #ت نلف كك المد ىمأ هللا ناكنالاقو لد ربسج

 0 0 1 هىماهللا نا اولاق ليقو ةيالاد ذ_ههلن !لزتاف او دع هذحشت اذهلف سدقملاّت دب برخوانازغىوقومالغلا
 1 27 0 5 ةعرعاو 501 :. : 0

 7 كا كالا |١ ناكوةنيدملا ىلعاب ضر اهل ناك اطخلا نب رمعن الل ةو اودع ان ذل افانريغىفاهلعش نيف ةوبنلا لعحي نأ ا

 امو 1 ) ان كتماننلا ندع باص اى اماموباولاهقف مهم الكمي و مهما! سا ناك-ف دوهيل ا س ردم ىلءاهمأ| هرم

 م 0 لا زالكيلع ل اانغاو: تق كاش ىنال كلاس الو بط مكين امةللاور_.علاةف كيف عمطنااناو
 باءعوأأ *نمود- ّ - 4 1 ا 0 8 5 5 1

 : 1 3 0 ةكئالاا نمهينايىذلا د بحاص نماولاقف كباتسك ىفهراث ؟ىرأو لسو هيلع للا ىلص د ىمأ ىف ةربصب
 ْن 9 بفم _د 2 ٍِ 9 9 : 0

 ( 0 1 ) ءىجب ليئاكيم ناوة دثشو فسخو ب اذع لكب حاصو هوان رسم ىلعا دم علطي انو داع كالذاولاق لي ربجلاق
 دار : 00 يعنا : "1 - : 1 2 3 5 8 5 006 14

 5 1 3 0 نعقورب_خافلاق معن اولاق |-و هيلع هلا ىلا دمت نورك-::و ليربج نوفر عت مطلاقف ةمالسلاو بصخلاب

 001 ا || لي طودع ليئاكيموهراس نعل يئاكيموهتيعنع ليرب_جاولقىلاعتهّللا نم ليئاكيمو لب ربجةلزنم

 سو-4لا اوكرسشأ نبذلاب

 6 امهمءهلناىضر سا.ع

 نأزو< وهريمعترانلا 0 5 نا ع .٠

 0 0 عجر مهللاودعناكامط اودعناكنمورخآلل اودعناك امهدحال اودعناك نءنادهشأر يلاقف
 1 ١ 0 ةكانالا و نها لم رهيل دلل ل ل ١ سلق لن يح كح وف ]سو هيلعةللا ]م 2

 ديعيتلاة-ززلاوهحضوم 0 3 0-0 01 كور ار يول عبس لي يح اول 0 0 ا

 مولعلا عماج ف لاق ءاحنالاو لا بيس نابرةالاور خا نم باصأ ىنيد ىف كلذ د_عب ىنذي ار دقل هللا ورمي لا ةفر ماب كب ركقفاو دقللاقو

 حتدفب و ىكمزمهالب ءارلارسكو ملا تفب ( لي رب او دع ناكن مق ) بوةءبعا ابو هيلع مهم زاكيفرافكسااءال اوه لمعب ىأ(ن وامها

 وهربج نالهللادمعدانعمو ةموكلاو فد رعّتلل فرصلا عمو م_هريغزمهالب ميجلاو ءارلا يسكب و صفح ر يغفف وك اعيشمزمطاو ميج اوءارلا

 لن ريد لاقذ جولابهءع طم ن.عدلأسو )سويا عهثلا ىلص ىنثاا جاح دووبا اراب نماي روص نبا ناىور ثلا مسا ياو ةرئاب رسساايدمعلا

 هيقنق هلي نمانث عفر مصن فش رد سيرس س31 تني نبا تيدن يلع ل زر أ هنااه دش او ارا يمان ا داع دقو كبانمالدربن ناكولوانودع كاذلاقف



 (مهعماملاةدصمقحلا اوهوز ةاروت'اءاردامم نورفكي مو أكاحلا اوكلذا اولاق ىأ( ءا روامغ نورفكي وأثار وتلا ىأ (انيلءلزن أف 9

 ملتق مف ىأ ( هللاءايبن أ نولتن مفلق)ةدك قملاحاقدصمو اهءاورفكدقفذاروتا!ىنفا وباعاورفك اذامءالمهتاقاد رهيفو هل فلا#كربغ

 عمءايبالا مهلتقب مهيلع ضارغعا مالسلا هيل دمش لب ةنم أ( يتمم متتكن البق نء)هلوق هيلع لد, و الرعد معرف
 تايآلاب( تاموب )اب ىدو» .مءاجدفاو) سدقملا تدب ىف ىن ةثاماث ”دحاوموب ىناوأتق ليقءامن الا لد 0 عل وتلاوةاروتا نام الا . ماعدا

 روطاا ىلا مالسا هيلع 000 1 ل دع مرام[ لكلا مدع امو لعق زحوورمتونأ اناك تدح هللا قلنا مغدأو عسنلا

 مكفاثي مان ذخ اذاو) مطل <_:داعموق مت اوىا أضارتءاوأاهعذوهريغةدابعلا نوعضاو م اور اعلام د - ىأل اوه (نوااظ متتأو وا

 والا ع.تسياةداب زن مهب طينامروطاعفررك ذررك (ةوقب )072:0( م انين [اماو دخروطلا <فوفانءؤرو
 ىهنمتمأام (اوعمساو)
 (انعس اولاق) ةاروتلا

 دل ىمأ 0 كلو

 نحل نمهاو-اهىأ(هءاروان ورفك و) مهم ابنن أ ىلءلزن اا مر ةاروتلا ىندب (انيلعانل ازمآاهق ندؤن |

 دمحهاي(لق):ارودا ىنعي ( مهع املاقددم)نآر لاو (قخاوعو) نارفااو ليعالا ىنعيد دعب اع ليقو 1

 اوذر مهن الاول ف مهفلس ناكن او دووبلا نم نيبطاخم ل لقلا فاضأاك(ل |ف نم هللا ءايدأ ؟نولمتت 0 ١

 نا) اهلهأن «ناك اهيضر نمواهممئرباهركن اراههرك نف ضرالا ىف ةيصعملا تامعذا لق مواعفب 0 3 17 ا :
 (تانيبلاب ىموممءاجدقاو) لوز هلوق غو ءايبنال لاتق نعاهف متيهن دقوةارونلاب ىأ 1( ميك 3 لاق هنا ثنح

 ىلا هذاا ىسوم دعب ن هىأ (هدع نم لجملا مدا 0( ةرهابلاتازكملاو ةحض اولا تالالدلاب ى 1 0 0 عع عام

 | مك ةوفانعفر و ؟<فاثيمان فخ أ ذإو ) م ءاعةححدلالا ديك أتووطات مكيدهررك اغ1( نوملاظ م 8 اقم“ 1 ا نير يا

 ا ا رواسب ءبطاواوبيحتساىأ .(اوعمساوةوةبم انيد ماو ةخروطلا || "63 افاوإ رش 0
 ْ كلذبسفف نايمءلاهوقلتهوةلتوهوعمساملن كساو .متتاباواوةيل مهنا ل_قو ك سمأ ىنعي (انيمع 1 ا (لكلا
 أ لخا درك هتدابعىلعصرحلاو ,مولق ىفهيحلخادتىأ (مه رفك/ل جحا م داق ىاوب رسثأو) .مللا || امهندابعىل_ع صرحلاو
 | نك هنماوب رش نأ مه ص أورهنلا قئرذو لكلادرس نأ صماىسو ٠ ن !ليقو بولا ىف غدا بو | مصل لخاددب

 لجتلا اودءننإب ىأ(متاعا هب ك سم أي امستب لق ) هن راشىلع بهذلاة لاسر هظ لكلا بد نم ئ ناكل دمه واق ىف هلوقو

 امي نمؤناولاق مهنا كلذوكمع زبىأ (نينمؤ٠م ::.ك نا) لجصلاةدابعب لمان راع |ناخالا لك ىءماوأ] | دعو قاضملاوتارمألا

 نود نم ةصلاخ هللاد_دعةرخآلارادلا كلتا لق) ىلاءتهلو ىف كلذب ىلاعتنلا . مدكد فان اءلزنأ || (.هرفك )فر دحمبحلا

 ءانأ- ن< مطوقوادوهناكن .الاة_:+لا ل خدي نا .طوقاهنةل طاب ىواعداو ءدادوويا!نأ كلذو (سانل' مهداقتءاو ,هرفك سب

 ةصااخ ةفحلا ىنعيةرخآلارادلا كل تاك ادووياد- ا لقلاقفةلا مه .زلأو هللا م مدك-فدؤابحأ آو هللا | سارعت لق) هيبشتلا

 ليبسالواهيلا نحل هن ادارات نأ زع ومنا هولأساوهولطاف ىأ (توملااونمف) سانا نود 3 هنال ةاروتلاب( كاع هب
 سابعنبا ىورك اوعدومك- اوق ف ىأ( نيقداص م:5نا) ىنمتااباوا ©-ساف توملادعبالا نط تدل للا: ذايعةاروت'اق سما

 ىدو#ضرالا هجو ىلع تباموهقي ربناسنا لكصغا تولملااو :ةوللاقدنأ لودي 1ع هللا ىل_ د ىنناا نع ممامعاىلا مالا ةفاضاو

 ىنعي (مهيدبأ تمدقامي ) نوب ذاك مهاوعد ف مهنا مهماعا ىأ (ادبأهونمتإ ٍناو) ىلاءت هللا لاق تامالا ناميالاةفاضااذكو مهن

 هللاو) هدب نم نوكي نادنالا تارانجراكحأ !نال ديلاىلا لمعلا فاض فاو هيدا لامعالا نم (نينمؤ.متتكنا) مهيلا

 لكسيلولاظرفاك لك نالرفكتلا نءمعأ هنالزظاب مهصخاسءاو مطدي دهنو في وختهيف (( نيم ظاب ميل دقو منايا كيكسشن
 هللاو هريد_ةثديكوتا ن نوذلاو مسقالم اللا (مهدحالو) هبىلوأ اوناكو معأ ناك انهلفارفك 1 نالق)هل.هاوءد 00

 مهندحتل دنعإ ةنجلاىأ (ةرخآلارادلاهل!تناك
 ناكك-!وق حصناىنعيقح اهب اوسدحال سبل محصل :ااسىأةرخآلارادلا نملاح (ةصاخ) 0 (هللا
 لهأ نمهنأ نقيأ نم نال نولوقتابف (نيقداص متنك ناتوملا اونمتف) سذجللو» (ساناانودنم) ادوهناكنمال'ةنجلا ل خدي

 هونمتيناو) هيلا نع وتوملا بح مهنمدحاو لك ناةنلاب نب رمثبملا ةريثعلا نعل قناكبئاوشلا تاذرادلا نماملختاهبااقاةشاةنجلا

 باتك في ل ءاوفلسااع (موهيديأتمدقاع) ١ اوثاعامهوذمي نل ى' ؟فرظلا ىلع بنو ه(ادبأأ

 ميلعهللاو) ثداوحلار ئاسلقناك كلذ لقتتهو:ةولواواعفت ناوهلوقكه ب ربخأ 5 ناكو بيغلاب رادخ هنال تازجتا نءوهو كلذ ريغرمشا

 مهندجتتار ) ىطدب دهن ( نيملاظلاب



 ل-:ةلو> نو .وعنكتالدمب هلولةةناقب رذودا رلا الو لصاوفلا قافو مئلتق لقي و ماللااههيلع ىحيوايرك زك (نولدقت 5 رفد)

 مءاحاماكفم ها 35 1ىكءايبنأ مر |ىتاباش ادقلو ىنعملاوت: تلا اهل مممسو هوعر هعم كالدلو 2 1 'الول مالا هيلع دمحم

 0 (فاغ اد ولقا اولاقو ) مهنأش نم ب جصتلاو خب , وتلاةزمههب تقل»ن اموءاقلا ناب طمس وذهب ناعالا ع نع متريك-ةسا قحاب مهثملوسر

 (مهر ,ةكب هللا مهنعا لب ) نكمل ىذلا فاغالا نمراعدسم«يقفنالو مال )اه اعدت هرع احام اهم لا لضوخإال ه.طغابةاثغم هفاخ ىه ىف اغأ :

 د اق مهْعِي زومهر ماك م هد رطاعاو قال ودق نم ءنكوعلاو ءةرطفلا عتق العال ك فواح راك درؤ

 فاغل-قوم مدعل | ىندع 01 ؛ مهناعاو هو ةدلد يمأ ءونوذ ءؤبال_لقاتا عاف ىف ودحر دصمةفصال اقف(نو:هؤبأم

)59( 
 اذا اوناكدوه.: !!نا كلذوهول تق نهرئاسو ى< وءاب رك زلم هىنعي(ن ولةقتاقب _ذو) ل سوامهبلع هللا

 بالطو ايئدلا م -مدارال كلذك اوناك امتاوهولتقولاة مطأيهت ناف هو دكا نوومالا «لوسر مهءاج

 ل لل عج (فاغانب واق) دوهيلا ىنعي (اولاقد) ةسايرلا

 نءةيعوأ ىليفو كءاعىلا جاةحتالف ل_ءلل ةيع وأانب واق نأ ىنءملاو فالغ عج ماللا مكب فاغ سابع

 ىلاعتدش لاق هتعوو هتءهفاارب_> ناك ولوهإةءئالوه.ءتالاهعاف كثي د>الاهتعوالااًءيد_> عمال ىعولإ

 ةرعوأو ا هريدغ

 (مهءاجانو) انابقأ اه

 نع اندنعام نونغتسم ندنف مولعال ةيعوأاتب واق ىأ فالغ عج هب ىرقو فاغ فرغت

 دنع نماتك )دوهااىأ

 قدصم)نآ رفلاىأ(هللا

 (ىلبق نماوناكو )هفلاح ال

 نوحتفتس) نارقلا ىنعي

 (ورف:ك نزلا لى -ع

 ناكرتكلا ل نورد

 مهلا اولاق مهولنأ اذا

 ف ثوعمملا ىبنلإب انرسصنا

 هللا ىلص دمت ة و. دب اوفرتعا مهنامهر هك .سوريخ لكن م مهد عل ًاو.هدر ط ىأ (مهر 1 هللا مهنعل لإ)

 نالليلقالا مونم نمي رلى (نوتمؤي اماليل ةذ) لاعن ل مهمل اذهلفدو دو هوركسنأ امهعام 00

 قدص.:)نآرقلا ىنعي (ةللا دنع نم باك ىهءاجالو) لجوز عدل اوقف مهنمرثك أن اكنيكرشملا نم نمآن د

 ةاروتلاف هتياتتفصو هنو نال سواق هلا لد ا يعدل ادهو ةار وكل 50 : (موعمال

 نوره: كا ىأ (نودفتس )1 و هيلع هللا ىلص ىنلا ثعبم لبق نم ىأ( لبق 2 ) دولا ىنعي (اوناكو)

 مهللا نولوةي ودع مهمهدو مأ مهنزح اذا اوناك مهنا كلذو بر علا كرسش م ىنع (اورفكن بذلا ىلع) هب
 مهادعال نولوقياوناكو نورمهن:اوناكفةاروتاا ىفهّتخ_ ددحت ىذلانامزلا ارخآى ثوعبملا ىنلابانرمصنا

 (ارفرعام يدع مراوداع لة هعم ملتمفاالقام قب ص :جركىننإمز لظادف نيكرشلا

 ىأ(هباورفك )ليئارس |ىن ريغ نم هءاوهتفصو٠تعناوف رع سوهياعهنلا ىلص ادت ىنديهوفرع ىذلا2]

 هناورتثا بث سب ىأ (مهسفنأ هباورتشاامسئب نب رفاكلا ىلعهللا ةئعاف )ا دس>وايغب هوركنأو هو دخت

 ورفكم نأ) مهسفن أ ظ- هباوعابام سب ىنعملاواوءاب ىنععاورتشاو قلاب لطابلا اولدبتسا نيح مهسفنأ
 ءاشي نه ىلع) ةو.نلاو باتدكتلا ىنعي (هلضف نم هللا لزخي نأ )ا دح ىأ(ايذب) نآرقلا ىنعي (هتلا لزن ام

 نبالاق يضغعمىأ(بضغىلعبضغب)اوءجرفىأ (اؤابف) سو هيلع هللا ىلصا د# ىنعي (هدابع نم

 لوالاللقو ل- وهيل هللا لد دمحم ,هر هك ىناثلا واهلي :دبتوةاروتاا.هءيبضتب لوالاب طغلا سابع

 ىتاذاو لجكلا .متدابعب لوالا ل-قونآر ةلاو إ_سوهيلعةنلا لص دمحمب ىفاشلاو ليجتالاو ىسدعب مهرفك

 مهاكس انلا نم هٍلسو هراعهللا ىلص د ةو.ن نب دحاجلا ىنعي (نب رفاكللو ) لسو هياع لا ىله دمحم مهرفك

 اولاق) هلل الزر امن لكب ليقو نآرقلاب ىنعي(هللالزن أ ا اونمآ مهليق اذاو) هيف نون اهم ىأ (نيهمباذع)

 هتعندح ىذلا نامزلارخآ

 مهئادعالنولوقي وةاروتلا ف
 نامزلظأدق نيكر املا

 اناقام ىيدصتي جرخ ىن
 مراوداعلتق هعم كل تقذف

 (اوفرعام مهءاجاماف)
 ءوق_ كام ىاةلو ومات

 (اورفك )ءاج لءافوهو
 ىلعاصّوحو !دس>و ايغب

 هللا ةنعاف) ة_ساب رلا

 ىأ (ني رفاكلا ىلع

 كوالا باوجوأ او, الوخ ٠ هيفاوا_ددو سنجللو أدهعال مالا اومهرفك- م هتقحل ةزعللا نأ ىلعةلال دلل رمذملا عضومرهاظالاعضو مهيلع
 سب لعافلةرمسفمةفودومةركن (امكب ) ىفامؤ دح اوامهاضتقم نال ةين انلاو ىلو الا ب اوجاورفكو أ هو ركن أوأ هنا دكر : وهو مص

 مط سلاما اطواتتىّاهُللوءفم (ايغب ) نآرقلا ىنعب , (هللالز ًاعاورفكنأ)» 7 صوصخت او :هوعابىأ (مهسفنأ اهب .اورتشا)ىش سب ى

 (هدابع نم ءاش ٠ ن*ىلع) ىولاو» ىذلا (هلضف نم )هللا لزني ن نا ىلعهود حى أل زغي نأ ىلعو أ لزغي نال (هللا لزعي نأ !) اورتشاةلعوهو

 د دب اورذكواهياءاوغب وقم ىنب اور فك مهن :ال ف دارتميضغب ءاقحأ اوراصف(بذغ ىلع بذغب اًؤام ا

 لزب وورعوب ًازومه..ريغدبإب وامسي ل ذم ( نيهمباذعن  رفاكلاو) كنذريغو غم ناد لوقو نار زعمطوق دعب وأمالسل امهلع

 ٍاولاق) باتك لك لوانتي قلطموهوأنرقلا ىنعي(هللالزتأ اى. اونمآ )دوهبلاءالؤط(مط ليقاذاو) ىرصن, ىكمغيفختلاب



 1 :- . 5 . 5000 .٠ 00 0 هو 5

 اويمأام لك نعاوضرعافريسال اءادفوةرهاظملا كرتو جارخالا كرتولدفلا كارت دوهت ةعل راموهبلعتاذخ أى دسلالاقع ال»الاولاّقلاب

 ايندلاةاي+ اف )نإوهوةحيطف (ىزخالاك:م) ضعبب رفكلاو ضعبب نا؟الاىلاةراشاوه ( كلذ لعفي نمءازجاف )ءادفلاالاهب

 دشاىلانودربةمايهق امو و
 (نولمعتامع لفاغب هللا

 ركب وب أو مفانو ىكمءايلاب
 اورت_ثانيذلاكاوأ)

 (ةرخآلاب ايندلا ةايحلا

 ةرحالا ىل_عاهو راتخا

 الف) ىرت_ملا رايتخا

 تاذعلا مسمع فنع

 الو (نورصن», م هالو
 مقدلاب 11 م هرصنب

 ىسوماشت ادقاو) مهنع

 ءانآ ةاروتلا (باتكلا

 هدعب نم انيفقو ) ةلح

 اذاهافق لاق, (لسرلإب

 ه-بنذوح افقلا نمدهعبتا

 اذا هبدافقو تنذلا نم

 اناسرلأو ىن-عي هايا هعبنأ
 لسرلا نهريثكسلاهرثا ىلع
 ليومشاو عشثوب مهو

 ناهاسودوادو نوعمو

 رب زعوءايمرأوءايعشو

 عسيلاو سايلاو ليةْرحو

 ىحن و ايرك زو سنوبو
 ىديع انن1و) مءربغو

 ىه (تانيبلا ميم نإ

 ميسم نز وو مدا | ىنعمب

 لع_فم نيب وحلا دنع

 ىف تشي ١ اليعف نال

 تازوكملا تانببلا ةينبالا

 قوملاءايحاك تاحضاولا

 صرءالار هك الا ءارباو

 لاقياك ةسدقملا حورلاب ىأ كم ناك ثيح نوكسلاب وةراهطااىأ( سدق'ح وربهاندبأو) تابيغملاب رابخالاو

58) 

 ناودعل اومئالابه_ميلع نورهاظن مهرايد نم مكتماقي رفنوجر حو هرب دةنريخأتو دقت ةبآلا ف وك سفنأ 0

 كرتدوهعةعب رأم-عباعذخأ ىلا_ءتهنلا ناك ف مهو دفن ىراسا موتا. ناو (مهجارخ امكيلع مرجوهو) |

 هللالاقءادفلاالا لكلا نءاوضرءافمهار.سأ كذو مهمادعأ نمةرهاظا كرتو جارخالا كرتولتقلا |
 متأومهومجدف مكريغدبفف مهومت دجو ناهانعم( ضع ب نورفكنو باتكلا ضعبب نو:مؤتفأ) لجوزع

 ءادفل ا ىلعال مطاعف أ ةطقانم ىلع مهمذف اضعب مه-ذعب لتق مهر ف كوءادفلا مهناعا ناكف مي دباب ىينواتقت

 دوهبلا رسشعءايىنعي (م<:م كلذ لعيب نمءازجاف) ضعبلا اوكرتو .يلع بجوام ضعبباوت أ مهنال
 ريطنلا ىنب ىزخو ىلاولتفلاهظب رق ىنب ىزخ ناكف نا اوهوباذعىأ (ايندلاةايملا ف ىزخالا)

 (باذعلا شأىلانود ريةمايقلاموب و) ماشلا ض رأ نم تاعرذ ًاوءاحب رأىلا مط زانم نم ىلاوءالجالا

 ىأ (او رتشا نيذلا كئاوأ) ميظعديدهتو ديعوهيف (نولم_هتامع لفاغب هللاامو) راذلا اذ عىنعي

 تاذلليصحتب لغتشا نف نكمري_غةرخآلاو اين دل! ت اذا نيب عملا نال (ةرخآلابا ين دلاةايحلا) اولدبتسا
 نوءنعالوىأ(نورصتي مهالو) مهباعن وهمالفى أ (باذعلا .معففخالق)ةرخآ الاتاذل هتاف اين دلا

 ةدحاوةلجةاروتلاىنمي(باتكسلاىسوملانيطعأى أ (ا:دنآدقلو ) لجو ءهلوق و ىلا عت هنلا با ذع نم

 تناكولوسردءبالوسر ىنعي (لسرلابهدعب نم) رخآلارثأوفق,نأوهو يفقد! نمانعبت ا وىأ (انيفقو)
 .ةدحاوةعي رسشلاو ضعب رثأ ىف مهضعب رهظي ةرئاوتم مالسلا .باع ىسيع نمز ىلا ىسوم دعب نم لسرلا

 امو) ايندلاباذع نمد_ثأىلاوأ حرفالوءيؤحورالىذلاوهو (باذعلا

 هاني وقو ىأ(هان دبأو) لاج رلا مدي نك اط ملعمساوه ليقو مداخا ىنعع بسمو عوشيا ةيناي رمسلاب |

 سنوب وسايلاو ليقزحوءايمرأو ناماسودوادول» ومشاو نون نبع شوب ىسوم دعب لسرلا نا لق

 مهءاخ مالسلاهيلعىسيعىلا هتهتلا ثعب نأ ىلا ىسومةعب رسشب نومكحاوناكو مهرب_غو ىبحي واي رك زو
 تالالدلا ىأ(تاذيبلام بسم نبىسيعانبت او) ىلاعت هلوق كال ذفةار وتلا ماكح أ ضعب ريغوةدبدجةعب رسشب
 ىسيعمساوليجتالا ىهليقو صربالاو هك الاءارباو ىتوملاءايحا نمتازدتملاىهو تاحضاولا

 انبي رششتهيلا ىسعحور فاضأوىلاعت هتناوهس د ةلاوهيف خفن ىذلا حورلا,دارأ ل يق (سدقلاحورب )
 مظعالاهللا مساوه سابع نب !لاقوةللاةقانوهللا تبب وهللاة_أوهللادبءلوقناك هلاصيهختو اع ركنتو

 ليقو احور نآرقا|ىمساك احورهامسبولقلا ةاي>هنالليجنالاوهل قو قوملاهب ىح ىسسعناك ىذلا
 لب. ربج ح ورلاو ىلاعت هتلاوه سلا ليقو طقابن ذ فرتق لهنالةراهطااوهو سد_قلاب فصوو لب ربجو»
 نمهناكملاحور ىم-س ليقو رونلا نم قاخ ىناحورهنال هتفاطالاحور لد ربج ىمسهننادبعلوقنأك

 ى"هاندبأو لاق ناكل قوز ريج ىلءانهس دقلا حور لجو بوم.-ةلا ةايح بس . ود ىذلا جولا

 ءامسلا ىلا هب ده ص ىت> هقرافيإ مفراس ثيح هعمرب_س. وىسع عم نوكي نأ سمأ هنأ كلذو ل» رب هاني وق

 ءايبنالارابخأ نمان. اء صقناك الو تلمع معزتاكى سبع لثءال د#اياولاق ىسيءرك ذب دووملا تعمساماف

 اعلوسر) دورياارسشع..اي ىنع( ف“ ءاجاملكفأ) ىلاعتهلالاقاقداصت نكن ا ىس.عهب ىن أ اميانتئاف تلعف

 ىلصدتو ىسعلثم ىنع. ( متيذك اقي رفف) هبنامالا نع متمظاعت ىأ ( متربكتسا < فنأ ىوومتال ا

 هللا

 نيحءامسلاىلا فر هنال كلذو بولقلاةاي> هيفامب ىنأيهنالمال_لاه.طعلب ربح وأ لا رةتلاو ص امدخ الل سدقاابانغصو ودوام اح

 اميلوسرك ءاجاماكفأ) هرك ذب قوملا حب ناك ىذلامظعالا ثلا مساب وأانممأ نءاحو رنارقلا ف لاقك ل يجنالاب وأول تقدوبملا دصق

 مالسلا امهيلعد متو ىسعك (متبذك اقي رفق )هلوبق نع متمظعت (متراك-تسا سفن أ) بحت (ىربخال



 هبارقلا (ىف رفلاىذو) هيلع اواوفوهلوفوهو رمالا فتم ءمدايل اواسحأ أدىأ انس ندوب د) مفرنا تف 3حامافاو دبعيالنأ

 ىذلاو»و نيك عج (نيك ا- !او) غولبلادعب متنال مالا هي !ءهلوقل ل1 اىلا محلا لبقءابأ دف ىذلا وهو ميني عج (ىاتيلاد)

 اون اوةالصا اوم و١ ىلعوةزج ("ك1/) اذد> هئس> طارفاله.ةن ىف ن->وهالوف (ان>سانللاواوقو) ةيالل ا كما

 تك ىف بسلا امهالةمظعةمعن دلولا ىلع نبدلاوا نام هريغر ك-ث ىلعهركش م دقت بجييؤ مدعل ا دوب |

 ق>نالةبارقلاى أ(ىب رقلاىذو) ايناثاصهر كش بجيفاضيأةيب رتلا قح هيلعامط نا مثهدوجوودلولا

 نيدلاولا ىلع ةبارقلا فطع نس اذواف نيدلاولا :ط-اوب وهامنا مهبل ناسحالاو نيدلاولا قم عباتةبارقلا
 قوقح ةباعر بنو ميلا ه:علاز نزلا غلب اذافريغ_ط لفطو هود وبات ام ىذلاوهو مايعج (ىئاتيلاو)

 هياوحب موقنالوهسفنب عتب نأوهر -ةيالذاهتحل م عموقين .عمولدلو همك و هرغ_دارومأ هثالثل متيلا

 هنالىاتيلا نع نيك اسملاةجردترخانا' وىلاعت هللاءاش نا هنايب ىتأ سو نيكسم عج (نيك اسلاو)

 باطخ هنأ اعد قاهجوهيف (1:-> سانللاولوقو) ةمدخلابهريغ عفن وهسقتب عفش ,نأ نكمدق

 اهتحاول وق ىنع'او روض !ىلاةبيغلا نمل دعاذ واف سو هيلع هللا ىلصىنلا نمز ىف دوهيا| نم نإ رضاحلل

 سابع نباهلاقاهوقكت انو مارع وهوق دصاف نعمك أ نف 4ل-سو' ل ءهللا لص دم نأش ىفاق دصو

 ن٠لدعاغ اوقاثيملا,وماعذخأو مال سا هيا2 ىموم ع نءزفاوناك نيذلا مههب نيبطاخملانأ ىناثلاجولاو

 فذح هيفليقو مهني رجو كلفلا ىف متنك اذاىت-هلوةدك تافتلالا قب رطىلع روذهلا ىلا ةبيغلا
 نيللاوه ليةوركسنملا نع مهوهناو فورءملاب مهو ىمهانغموانس> سانالاوأو و قاثيملا ف مطانلق وهري دقت

 1 لاه ذم ىلاعتةننا هم املو (ةاكزلا اون اوةالصلا اومقأو) قاحلا نس>وةرشعءلاولوقلاىف

 ىأ (متيلوتمث) ىلاعتهلوقب كاذب اوفوام مهنأ مهنءربخ أ هباو مزتلا اه د_عةلزنملا منوعات

 دهعلابا اوفو مهناف هباحصأو مالس نب هنلا دبعكمهنم اونمانيذلا نم ىنعي (مكدماليلقالا) دهعلا نع ء متهرعأ

 فىفناك. نا باظخ وه لبق (مكفائيءانذخأذاو) لجوزع ارق نانا ضارعاكى أ( نوضرعم متنأ 89

 ىأ (نوكف ة1ْال) مطعي رقت «-يفو مهئابآل ب اطخوه ليقودوهبلا نك ٠ ل_سو هيلع هلا لص ىنتلا نمز

 م ءامد كف_سيف كريغ ءامداوكسف تالمانع» ٠لمقو ضع مدوخضعب كفسيالىأ (مءامد) نوقتي زئال

 هراد احلل جرخمالىأ ( رايد ءمكسفن أن وجر ةءالو) مسفنأ 00 :اكناكف

 ىن»ي (نودهشت مت أو ) قح هنا دهعلا ا ذهم ىأ (مررقأ#) مرايد ن.هببساوج .رختف أيشاول ءفتال ل يقو

 ىأ( < سفن أن واتقن) دوهما!ءالؤهاي ىنعي (ءالؤهمأمل) كلذ يلع نو دهشت مويلاذوهلا ارمشعمي متنأ

 نورهاظت ) .هرايد نماضعب مضعب ج رخىأ (مهرايد نم مك#فهاَقي رفنوجرتد) اضعب كضعب ل تقي

 (مهودفت) ريسأ عج (ىراسأ مكون أ,ناو) مظااو ةيصحملاب مهل نونواعنت ىأ (ناودءااومئالإب مهيلع
 ةبآلاىنعمو ريسالاب ريسالاةادافموهو ,هوادابت أ مهوداغع ”ىرفوءارنثلاب مهذاقنتساوهو لاملابىأ

 مهرايد نماضعإ مهفضعب جرار مسرع ,النأةار وتلا ف ليثا ارمسا ىنب ىلع ذخ اىلاعتهننا نا

 سردالاءاغا> هظي رق تاكو هوقتع وهن ن* هماقاميدو رتشافهوكدجو ليثارس اىنب نمةمأوأ دبعاسعأو

 وذب وممتافمل- عملتاقتري_ضتلاونب تناكف بورح ج ر زخلاو سوالا نيب ناكو ج ر زخلاءاذا-ريضنلاو ١
 نم ىجر ر ءأ اذان اكواهوب رخو مهرايد نم مهوجرخ انيمي رفلادح أب اغاذاف مهئافلح مهلئاقتةظي رق

 مهيدنن نان سمأانااولاقف مهنودغت مث مهنولتاقت فيك اولاقو برعلاممتريعف هبهنردةيالامهلاوعج نيقي رفلا ||

 نولتقت ءالؤه متنأ مثلاقفىلاعتهنلا مهريعفانؤافلح لزت نأ ىحت_فانا اولاقف مهنولتاقت فيك اولاقف

 قايم نع (متيلوت ماكر
 (مكنماليلقالا) هوقضفرو

 اوماسأ نيذلا» مه ليق

 (نوضرعم متنأد) م
 ضار ءالا ع<داع موق متنأ او

 ذاو) ق.ئاوملا نءةيلوتلاو
 مكقائيم انذ_خأ

 الو م ءامد نوككذنال

 نم مكفنأ نوحر#

 كلذ مفبالا أ (مراد
 ريغ لج ندعبب ضعت |

 هبلصتا اذاه_سفن لجرلا
 لقاذا ليقوانيدوأالصأ
 هسفن لق اغأاكف هريغ

 (متررفأ مث) هنم صقر هنال

 ىلع متفرتءاو قائيلإب

 متأو) هقدر ميقا

 ل اومتاك اهياع(ن ودهشت

 اذكب هسفن ىلءرقم نالف

 مت 1 اهياع د_-_هاش

 رشعء.ايمويلا نودهكت

 مفالسأْرارقا ىلءدونيلا

 أمث) قاثيلا اذه
 دنساا ل داعبتسا (ءالؤه
 ءالجالاو لتقلا نم مهبل
 كا دعب ناودعلاو

 مهرارقاو ممم قاشثيملا

 ادتبم متنأ مهتداهشو

 نيذلا ىنعمي ءالؤهو

 ةلض ( مكس: انواتقن)

 هتلص عمءالؤهو ءالؤه

 ديدّشتلاب ونونواءتتىأ فوك فيفخت ]ا (مويلعنورهاظت) هللا قاثيم نيبقا ىمربغ( مهرايد نم مم ماقي رفنوجرحخو) متن ًاربخ

 مثال مغد أ وءاظ ة هيئاثلا» ءاتلا بلقد دش نمو ىلوالا ل _.ةراهب ل قالا نال يناثلا هل منيت د ح| ف ذح دقف ففذخ نف مهربغ

 يراسأة زج مهودفت ىرسأ ى اشو ىكم مهو دفن ىرسأو ور#و ًامهودفت (مهودافن ىراسأ,ك وتأي ناو) مظلار ةيصعملاب (ناودعلاو

 قريمضلاوى :رسسأ كل ذكوريسأ عج ءوهو لاح ىراسأو ىنعمب ىدافو ىدف ىلع ,ه ودافت



 ثبدك اممم-طليوفإ اري اضوع (اليلفانمتهباو رتشيلههادن ع نماذه نولوقر مث) تيك أتلازاوجم نموهو ديك أتلل ىدبالارك ذو
 . (نوءسك اممطلب دومه دبا

 ةعيسايتدلا:دمنولوةباوناكهنع

 بد عبال هنأ مكيلادهع

 نلف) رادقملا !اذ_هالا

 قلعتم (هدهع هللا فا

 ناهريدهت فوذحمع

 ادهعهلادنعءذمتا

 مأ) هدهع هللا فلخت نلف

 الام هللا ىل_ع نولوقت

 نوكتناامامأ(نوماعت
 ىل-ءنولوقنأ ىأةلداعم

 نولوقت مأ نودءلعتام هللا

 ةعطقئموأ نوهعتالام هياع
 هللا ل -ءنولوق:أ لب ىأ

 ناوهو ىنالا دعب امل

 مس ىلب ىأرانلا اندست

 ا يقرههلوق ليلدبادبأ
 (ديس _بكنم)نودلاخ
 ساسع نا نع رش

 ىضر امريذو د_ هاجمو
 هبت طاحاو) م-منعفللا

 هيلع تد_سو (هتثيطخ

 تام ناب ةاحنلا كالاسم

 تام اذااماف, هكرش ىلع
 ثاعاطاا مظعاف ائموم

 نوكب الفهعمناءالاوهو

 هلوانش الف هباطيحم ب ذلا

 لبا! بيو نصتلا

 هيقدر رخص
 ليقو ج راوهاو ةلزتعملا

 طرا هيلع تاوتسا
 هع سقنب د 3

 ا

 هللا ىضر دهاحم نعو لجملة دابع مايأد دعاموب نبعب رأ(ةدودعمامايأالارانلا ان. نااؤلاقد) اشرلان

 ىأ(ادهعهشاد_نءمتذخت أل قإ اموبةنس فا لكناكمبذمامناوةن.سفالآ (13)

 دوهبلاباتكلا نوبتك م ارملاوةهب_ك'هذه ىفنا مهم دياب لاقف ب25( نابهريغ ىماي نأ لم حي هنال
 ةذيدملا إو هيلع هللا ىل هناا ١|: مهق نيح مهتساي رلاوزو مءاك ”امباهذاوفاخ دوهملاءاسؤز ناكلذو

 هجولا نسح اهيؤهتفص تناكواهو ريغفةار !2١ ىف هتفص ىلا او دمعف هب ناعالا نع مهتلفس ىنب وعن ىفاولاح اف

 اذا اوناك_ةرعشلا طبس نينيعلا قرزأ لاو طةناكما اوبدكوكاذاو ريغفةعب رنينيءلا ل2 أ ارعشلا ن_بح

 اذافاهوبتكىلاةفصلاهذه ىنعي ( هنلادنع نماذهنولو قي مثل اوب كام مهيلعاؤرق كلذ نعم.تلفس مطأ-

 هب سدلة نا نولوقي و هنويذك فاطافلا كود -وةفصلا كالت ىلاو را ل يا اور ظن

 هنلالاقمهتافس نماهنوذخاياوناك ىتلا اشرلاولك .املاىأ (الراقاني) اوبتتك ابىأ (هباررتشإل)
 (انس:نا)د ووملاىأ (اولاقو) لجدزءهلوف و (ن وبسكيا مطلبي دومهيديأتبتك امممطلي وف) ىلاعت

 ةدمدوه لاح 01 ا ا ري (ةدو دعنا االارانلا) انبيصت نلىأ

 اونعممناليقو مايأة عب سدعب باذعلا انععطقن» مثاموب نس فاأ ل كب ب ذءناناوةنس فال | ةعيس ايندلا

 مسقاف م ايف مويلع بتعىلاعتهنلانا اومعز دويل! ناليقو لّكتلا اهيف اودبعىنلااموب نيعب رالا مايالإب

 هللادنعمتذختا) دوويللدمححابىأ(لق) مطابي ذكستو مويلعادرهتلالاقذ مسقلاةاحتاموب نيعب رأ مونب ذعيل

 نوماعت الأم هنلا ىلع نولوقت مأ ):دعو ىأ( هده هللا فاخب نلؤ) ةدملاذهالا يكب ذءيالن أاقنومىأ (ادهع
 ةثيسلا( ةثيس بسك نمالا دبا رائلا سمت ىلب ىنعملاورانلا انس ناهلوقوهو ىننلا فرح دعب امل تاثا ( ىلا
 هب تطاحأو) سا ءعنب!لوقىف كرشلا انهةئبسلاوةريغصوأ تناك ةريبكى صاعملا عيجلو دانتي مسا

 هب تطاح أ ل ةوهبحاض هيلع توع ري هر ادع ننتج اوج عيج ن نءهب تقدحأ ىأ (هتثيطخ

 هانهىف ةئيطحلاو ةثيسلا ري: نيعتب ةنسلا لهأ به ذم ىلعف هتعاطب او تطب>أ اوةقرطخ هتكلله | ىأ

 رافكللوهرانلا ىف دواخل ناف (نودلاخا هيف مهراثلا باح أك ئلواف) ىلاعت هلوقل ك لا او رفكلابةبآلا

 لاقىلاعتهنالناءالا معا نعج راخاصلا لمعلا تلق ناف (تاحلاصلا اول.عواونمآنيذلاو) نيكرشملاو

 نامالادعب اصلا لمعلا ك. اع لاصا! لمعلا ىبعناعالالد واف تاحلاصل ا اوا.عواونمآ نيذلاو

 ديفيال ند هلوق نأالا ةحلاسل لا جالا عوج ءيف ل دي ناك ن او نا-عالانايمهضعب باجأ تاقار نر

 هلوقن !ل.ةوتاحلاصلا اولمعوا ون اونمآنيذلاولوق.نأ ا و

 ارتنآيلعاومواد مئالوأ اونمآلاقىلاعتهن اك-ف لبقتس ل اديفي تاحلاصلا اوامعو ىضاملاديفياونم

 انذخ ا ذاو) لجوزع هلوق# (نودلاخا يذم هةنجلا باوحأ كئلوأ) تاحلا هل! لامعالا عيج هيف لخ دب 1

 0 ا ساكت كلا نودتنال) يدنا دولا قام اوةاروت'ا ىف ىنعي (ليئارسا ىت قاثيم

 ىأ (اتاسحا نيدلاولاب و) هريغالةدابعلل ق قحتسملاوهىلاىنهلبا نال هريغةدامع نع ىهنلا تحن ل ديف 0

 الوهيلاناجاةحامامهيلا ل هوب وىلاعتهننايمأ فااحالايؤا مه ىمأد_:ءالوزنوامط ةجروامهءارب

 ىلاامهوعدي نأ ام-وبلا ناسحالا نموامسوبلا ناسحالا هيلع ب<.لب نب رفاك اناكناوةتءلأ ام-ومذؤب
 فطعام ناو فدعريمغ نمنإللاو قفرلاب فوردملاباسه ىمأي نيةسافاناك نا اذكو نيال او قفرلا,نامالا

 هد_جوأو «ةلخ ىذلاوعهنال فكيت نكت 2 تك مالا كك 1

 دعت

 1 1 ارا يووم 8 ب 00

 ةرصش : وهنعربخ وهرءاهتتالاو لاثتمالا ىلا عروس هناك ه نال ىهنااو ىمالا ي رص نم غابأ اوهو صمالادب زاذك هلل اوة:نالف ىلا به دن

 ءانعمر بيغاهلك ةرهاظلاءامسالاو رهاظمس الئ |رسا ىن نالىلحو ةزجو عم نو دب ديم:الرمدملوقلاو اواوقوملو قولو دستالنأتهارق



 ىفةقباس مهافاوفرحوءالؤهرفكن ا ىعملاونو رثفم نوبذاكم همنا (نوملعي مهو) مطوقءبهوطبضوهومهقامدعب نم(هولقعامدعب نمل
 ىلع كن !(انمآ )نوقفانما ىأ (اولق) مالسلاهيلعد باح أن ءنيعالاىأ (اون.كنيذلا) دوجااوأن وةفانملاىأ(اوقااذاو) كلذ
 (مهنوثدتأ) م-ماعنيبتاع (اوناف) اوقفان نيذلاىلا(ضعءب ىلا ) اوقفاني /نيذلا( مهضعب الخاذاو )هب يشب الوسرلاوها د2 نأو قالا

 موجاحيا) ماللاهيلعد# ةفصنم ("8) ةار وتا' فكل هنلا نيبامع (ميلعهللا حتق )١ مالسلا هيلع دمت بانو .هنأ

 ١ راعقتالو متتشناوا داطفإلا واعفت نأ مهعطتسا نام الكرخ ىف ل وق هللاانعمسمهنمةقئاط تااقواوعمس

 0 ةاروتلا ف مجرلا ةنآو لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ةفص مهلي دبت مهفي رحب ناك لاق لسو هيلع

 را دوام اعقل داسقاو (نوءاعي مهو) هوفااخ كلذ عم مثءيفددا ىصودنأ مالك وع اوماعىا

 ١ اوناك نيذلاد وما ىفةبالاهذهتازن (اذمآ اولاقاونمانيذلااوقلاذاد) لجوزعهوق © نوبذاكم هنا
 بامسأ اوقلاذا اونكدووبلا قفانمنا ام ممعهّللاىضر سابع نبالاق )وهيل هللا ىل_هىنلا نمزف
 «ةفصو هتعن د< باو ق>هلوقو قداص مبحاص ناودب متنمآىذلإبانمآ مطاولاق لسو هيلع هللا لص هلال وسر

 مباتك قمل هللا صق ىنعي (ميلعمللاحتفاع مهنوندحتأ اولاق )و كلذ ىلعدوهم قفانماومالدووبلا
 ىلص د باوكأ م«مصاخيا ىأ (هبكوجاحيل) قدصهلوقو ق> هناو مل_سو هيا ءاتلا ىلص د#ت ةفص نم

 كلذو هنوعبتتالم مكباتك ىف ق-ىن هنامتررق أدق <-!نولوقيةكلوقل كيلعاو>ةحو ملسودهيلعقللا
 مهطعل مالمث ق> ىن هنافهباونمآ مسو هيا هللا لصد عابتا ىف مهو رواش نيح ةنيددملا لهالاولاةدوهبلا نا ا

 ليقوةرحالاوايندلا فىأ (مب ردنع) مكيلعة ا مط نوك-تل كياعهللاحتفاع مهنوث دحتأاولاقواضعب

 ريزاةلاوةدرقلاناوخااب مل-سو هيل عهثلا ىل_د ىلا ,ط لاق نيح ضعبأ مه-ضعب ةظا رقت دوه لوقوه

 تايانلا نمهبهللا مهب عاب نينمؤملااو ربخ ا دوهما!نا ليقو ك_:مالا جرخاما ذها ذهبا در بخأ نءاولاق
 الو نادك ميلعمهسفتالةءاركتلا اوربا ب اذعلا نم مجيلع هللا ىضقاسع مونوت د | ضعبل مهضعب لاقف

 نوفحام ىأ(نورسسيام لعب هلنانأ) دووبلا ىنعي ( نوماعيالو أ) هيلع مهن اا ىن.اال كلذ ناىا(نولقعت

 نونسحالىأ(ن ويمأ )د وهلا نم ىأ ( مهن«و) لجوزعدل اوةؤ نو رهظيامو نو دبي ام ىأ (نونلعيامو)
 ةءارقالوةباتك ملعتن مالا نم ل_طفناام ىلع قابهنأك همأ ىلابو..ذملاوهو ىنأ عجةءارقلاالو ةباتكلا

 رعاشلالوقهنموةوالتلا ىهو ةينمأ عج (ىناءأالا باتكسلا نوماعيال)
 لسر ىلعروب زلادواد ىنء د ةاكالوأ هللا تانك 0

 قامالا لي ةو ىلا عت هلبا باك ىتاعع نيفراعربغهادءمام_ممعةللاىضر سا عنب الاقوةللاب انك التىأ

 كلو ىلا ءتهّللا ىلا !هوفاضأ مهفن ا دنع نم مهؤاماعا ريتك ىلا ءايشالا ىهوةقتاتخلا ةبذاكسلا ثيداحالا
 انايأالارانلا انسك نلمطوقوهو ىنغلا نموه لوو كللذربغو«ةفصو سوه يا عمتنا ىلص ىننلا تعن رييغت نم

 مط لصحتال ءاي_شانونع نكل باتكلا نوماعيال ىنعملانوكي اذه ىلءفهونءام كلذ ريغوةدودعم

 ةكءلهىفمقو نملك برعلااطوقتةلك ليوولا (ليوف) نيقبىلعاوسلىأ (نونظيالامهناو)
 لاقلاقىردخلا درع_سىب أ نعوباذعلا ةد_ثليولاس امعنبالاقو كالطاو باذ_ءلاةءالا ىفاهلصأو

 هرعق غلب. نأ لقاقي رح نبع رار ذاكلاهيف ىووي منج ف داولوولا لسو يل هللا بص ةننالوسر

 اوحتحيا )ص ردنعدب

 قف 8 ر لزن اع يلع

 هنم-متجااوأ هج هبانك

 مب ادك قوه مطوقو

 هللا د_:ء ةدام اذكه

 باتكقوهلوةنكارنالأ
 د ئءوهواذكه ىلاءتهللا

 ليقود >او ىنهءاذكه هللا

 ىأفاذملان امضا ىلع اذه

 ليقو كب 0

 هبكومصاخي :م؟واداجيل
 قب ردتعمط متلقانع

 مر وارعب درعا
 هق د_ص ىلع متفقو نادعب

 هذهنا (نواقعت الفأ)

 نوفرتعت ثيح يلع
 دأ) هنوعباتنال مث هب

 (ل-ءبهنلانأ نوماعيال

 امو نو رسام) عر

 كلذ نو .(نوناعب

 مهنالعاوزفكلا مهرارنسا
 نءد (مهنمو) ناعمالا
 نونس<ال(نود .الد وهلا

 ةاروتلااوءلاطيف تكلا

 نوءاعبال) اهيفام اوققصت و

 الا) ةاروتلا (باتكلا

 نم هيلع مهامالا (قامأ
 مهنعوفعب هللا ناو مههيزامأ

 راثلا مه-سكالومهجرب و

 بيذاك ًالاوأة دو دءمامانأال ةباتكباديك ان .(موبهاب باتكتلا نويت نذال) هسا اريخا تر رتب لانو ا
 الاوأ تماس أ ذنم تينءام هنعهللا ىذر ن مع لوق هذموديلقتتلا ىلعاهولبقتق مهئاماع نءاهوعمس ةقلتخم (لوا - (نزاخ) -,8 ١)

 مه رابح أن ماهو ذخ اءايشأن ؤرقباماو لزاملا قي ةحءالؤه نوماعبالىأ ارداةملاماج قالاهرخاو «ةليل لوأ هللا باك ىنن «هلوق نم نؤرقيام

 ماوعلا مثٍلعلا عم فير حلاباو دناع نيذلا ءاساعلا رك ذ نظلاب كنودن نودحجيفهيفام نوردبال(نوءاظرالا) مهارو (مهناو ) عطقنم ءانئتسالاو

 الزنم نوكنأربغ نم مهسفناءافلت نم (مهيدإب) فرحنا (بادكسلا نوبتكبنب نال) ميج ىف داولب حسب دح ف (لب وفاز رهودلق نبذلا



 ةغاوايدم (ةوفدشأرأ) ةراخغالثماهتوسة ف ىهف (ةراجلاكى 0 ةدودعملاتانآلا ع ميال حىلاو 1 لد ءقلا» ام>اىلا ةراشأ

 فرع نمناىنعيةوقد تأاهسفنأف ىهو أهماةمهيلا ا ل مو اهرب ل 2 ل هلل ىلع فواطعم

 “أ هو و 1 را (م.ثاطام

 طرف نعلدأو نا.

 لذطةم اربمذ كرتوةوسقلا

 كلوقكس الالام دءاه اع

 مرت اوزجتعو م رك ديو
 ناب (ةراخلا ن.ناو)

 هم رحفتيامل) ةراخلا

 حس ءاوهو بمنلا عضوم

 رد>فتلاو ديكو ةالماللاو نا

 ةرثذ ل ةهسأاب 6

 0 قمشش 2

 انيشءاتلا تيلقذ شمعالا
 هنمج رخيف) تمحخ داو

 ةراححلا نءناىنعي(ءاملا

 ىةدد ةءساو قوزخ هيفام

 اهنمو ريثكلا ءالا اهنم

 وألوطلاب اقاةشنا قثنيام

 ءاملاددتم عسبذيو ض هرعاب

 ناو) ىدنتال,مواقو ذيأ

 نءىدرتي ( ط.وصاملام:م

 ةيشخ نء) لبجلا ىل-أ

 نءزا# وهى يق (هللا

 الاهناوهللا يمال اهدامقنا

 ةراخلا٠ م ىدقأ ىهلاقوأ ةراجل ابار همشاهفرع نمو أ الثم ديد+ اودواوشم ىسفا 0

لا يثلاكىأ .(ةراجحلاك رزةدشلاو اظاخ ١ بولقااىن عل (ىهف) ةرق نعوم
 هيف لخلل ىذلا ىاص

 ديدملاباههشي ملوةراحل امه ولف هبش/تلقناذ(: ةوسقدش ًا)وىأواول | ىن»ع لءقو لب ىن»ع 1 71 ْ

 ةراوغاو مال لاو ةالصلا هيلع دوادل نال دةورانااب نيال باق ديد !نالتلق باصأو ةراحملا ن دش وهو
 هنمرحفتيا!ةراححلا ن«ناد) لاقؤ ىساقلا ىبلقلا ىلءعةرا>لا لضفمأ طق نيل: الو نيلل ةلد اق تسدا |

 طاب سالاق_داىسو٠ هياعبرضي ناك ىذلارل اهيدارأ ل-ِقو ةراجحلا ميج هبدارأل يق ( راهنالا

 ىهىنلاراغ_دل!نويعلاىنعي (ءاالاهنمج رخيف ققشاملام«ناو) ةرثكلاوةءلابحتفتلاربج تاو

 نع ةرابعاهتيشخو هلفسأىلا لبجلا ىلعأن « لزغي ىأ (هللاةيشخ نم طءجياملاهتمناو) راهنالا نود ١
 الدا.جر لا تاقناف مدختالو نيلتالدوهباارسشعمايكب ولقو اهنمدب رباع منتتالا ناو هننا مالا »دارنا
 اطءمءاهابىهو لقعتف تاداإ اور جحلا ماهذا ىلءرداق ىلاءت هللا نا تلق ىدخ فيكسف مهفيالو لقعي

 ةال_ءاهلفدري اما ءفقيال ةمكحواماع تاءاوي+ او تاداجلا ىف عدوأ ىلا ءتهتنان !ةنسلا له بهاذمو

 هحصيبستو هنالص إءدق لكتافاطربطلاو ىلاهتلاقو هدم مسيالا تنم ناوهلوقءيلءلدب ةيشخو عيدستو
 هياء هنا ىلصةننالو رلاق لاق ةرمس نب رباح نع( م) ىلا ءت هنن ىلا هماع لك وهب نا. الاءرلا ىلع بدييق

 هللال اوسر عم تنكل اق ىلع نعنآلا هفرعال ناو ثعب أن أ لبق ىلع ليناك ةك ار فرعءالفا مو

 كيلع مال_لالوبتي وهوالا ل مجالو رج هلي قتسا ىف اوم اون ضعب ىلإ انجرفن هكع مل وهيا عننا ىلص

 هللا لو سردجسم ىف ناكلاق هللا دبع نب رباج نع (خ) بي رغثي د لاقو ىدذمرتلا هجر أ هللا لو سراب
 انعمسربذملا عضواصلف هتبطخ ىف لسو هيلع هللا ىلصهننالوسر هيلا موقي هدا ىف ع دج سو هيلع هللا ىلع ا

 تحاعةياور قوهلعهدب - وف !- بوءيلع هللا ىلصهلنالوسرلزن ىتىراشعلا توص لئمانبن> عذجلل

 ىتح تكسيال ىذلا ىصلا نين نت تاعؤ هيلااهمضفاه ذخأ ىتح مسو«يلعهنلا لص لزنةىصلا حايصةلختلا |

 نمالا لف_سىلا ىلءأ نم ردعلزغ_:امد ها لاق رك دلان عمة تناك اك لكي لطرد

 ءالؤطداطر لا هلا نا ىنعملاودب دهعو د يعوهيف ( نول معتامتلفاغب هلناامو) انافاملدهشي كالذو هللا ة.ثخ

 ىنالباطخ (نوءمطتفأ) لجوزءهلوقو ةرخآلا فام مهم زا ىت-مطامعال ظفاحو مهم ولقةيدساقلا
 هيلع هللا ىله ىذلل باطخ .وه ليقوهلامظعت عجلا ظفايهرك ذاءاوناءالاىلا ىعادلا وه هنال ميد ام

 "دس متلاوتمؤينأ)نوحرتأنوءداتقأ ىتمواسب أناءالاد !|«هنوعدباوناك م منالهياحأولسو

 مالسلاوةالصا !ء.اعىسوعاونمؤي مل مهلا عم ملاون ءؤا نان وعمل ةأءانعمل و مهنوربح دولا

 (هللامالكن وءمسي مهنم ىنإ رف ناكدقو) هدب ىلءتازجتملاروهظولذلا نممهدالخ فببسلاوهناكو
 دارملال يةو ىلا هتهلا مالك اوعمس نبذلام_هوتاقيملاموب ىسوم عءاوناك نبذلام» قب رفلاب دارملا ليف

 اونمٌوب نأ نوط: ةأ ف 0 01 ةآلا اوهو لسو هيلعهللا لص ىنلا نمز ىفاوناك نيذلا مب

 هللا مالكعمسيةاروتلاعمس نالاقينأ حصيونالةارولا ىعيةللا م الكن و عمسي ىنعم نوكي اذه ىلعف 3

 00-3 ل ري ا و (هنوفرعم)

 بولقوا مفدي ربام ىلة عند
 املءفتالو داقنتال ءالؤد

 ه:دارملا ليقو هبت سمأ
 |_-__ ع تجح هنا ىنعم ىلءةيشحخلا ةقيقح
 تاقيملا اذهىلعوةنلا لهأدنعةصوصخ ةينب ىلع نوكينأ ملا فزيعلاوةارخلا قاخ طرسش سيلو زي.علاو ةايحا اهيف قلي
 باطخلا(نوءمطتفأ) ديعوو»و كمءابلاب و (نولمعتامعل إو اهب هللاامو ) ىشال بس ولقو ىنعيةبآلا ليج ىلع زآرقلا اذهانلزن ًاولهلوق

 ناكدقولدوهيلاىنعي طوله ن٠ ”افىلاهتهلوقك لاو يجت-ب وموعد لجالاو:مؤينأ (مكلاونمؤينأ) نيمو او هللا لوسرل

 مجرلا ةنآو لسوه, اعهنلا ى < هنلالوسر ةفصاوفرح اك (هنوفرحبم)ةارود !!ىأ(هللا مالكن وعمسي) من مياس نميف ةفئاط ( مهنم ب رف



 ناقش ث.الاو هب برقتلاةطساوالب هثار-ا ىله ردق ناو اهضعبب هب رضوةر ةبلا هذ ىفةم_كحلاو صاصتخالا مدعلا ععيج ءايح أ ىلع

 ريكو نشل ؛تةةريغ نم هللا سماوأ لاثتما ىلا ة- ا ادروالاال دعنا كرتهدابعل ملعتلاو باطلا ىل عقب رقلاعد_ةن نس
 56 نم اهريغ نوددر ةبلاعذاو سمانا لبقو كلذريغ ءو لاؤس

 نوع خا هنن ن أقلعر داق كاد تاوتر هيلا ضءءد ىل_ىدقلا راق ةدئانان كلنا 3 ا

 م-هوتنألاه>ال 0 هن اة[ حا ع نعو 1 هج |نوكك نأ مَ فو دئافلاح و

 شعبي يرضامدنعلينفلاىجأاةفولبج او ردتسلا نسر 1 ل

 ئثإبرضري-غ

2_7 
 ةرةبلاريغ ذب او سم الهت اق ناف كلذ ناك هىماب و ىلا هت هللا دنع نم كلذ نا ل-عو ةمشلات ةداةزرقتلا

 ىلعنإبرقلاببرقتلا اهنمدن اوفةر ةبااعذ ىف مت ةرقبلا ف م الكسلاكهباو سولت ةيلاريمغ ف وفك

 ةق_ثملالمحتاهءونينار ةلامظعأن م مهدنعناكنإب ر ملا اذ_هنااهنمو مهدت :عهب راعةداعلات ناك ام

 ىقل_صفإلل اهم نءاهبحاصهذ_خ أ ىذلا ميظعلا لاملا كلذ لوص> اهنموةة-صلا كل باهليصح ىف ةميظفلا
 ن3 رعيالو عضوم ىف لد ةقدجواذاهنأ كلذو د(تعقواذامال_سالاةءعي رس ىف ةلةسملا هذه كح
 دا ةعاج عمتجانأب ىعدلاقد- مااا راما ناسنا ىلع ثول ناك
 ليتقلاءادعأ ماكو هب رقوأة ل2 ف ليتقدجووأ مهيفل تاهل انا نظلا ىلع بلغيف لق نعاوقرفت مثءار ل

 ىعدب نم ىلءان مي نيس فاح مه_ضعن ىلع ىلولا ىعد !ناف هولتق ممن أ نظلا ىلع باغيف مهريغ مهطا عال
 ناهيلع ىعدملا ةإقاع نم ةيدلا اوذ_خًااوفاحاذاف مويلع نامالا ع زون ةعاجءايلوالا ناكن او ل

 نب رع هذونب رثك الالوقىف هيلع دوقالو هيلع ىعدملالام نذ دمي لقاوعدا نوأطح لقا ر
 لالا الهيلعىعدملالوةلوةااف ثول مث نك /نافد_حأو كالا لاق هب ودوةلابوجو ىلازب زعلا دمع
 اكةد> اوانيعفاح هنأا هد أنالوق هيف اني نيج مأةد_د-اوانيع فاح لهو لدقلا نمهتءذةءارب

 ادم القت وال << ال ةفيد- ىلأد_:ءولرتقلا مال اظيلقتاندع نيت تال شب  قاثلاو ىواعانلا اك
 الودول ام مهنا مفلح يف اهله ًاءاحلص نمالجر ني_#+ مامالا راد ةل< ىف لق د جوا ذا لب عدلا نيع
 ثوالادوَّجودنعىعدملا نيم ةءادبلانأ ىعليادلاواوماكس ن ءةيدلاذ+ االاو'وفاح ناف الناقه نوفرعا

 د ةمول ىهو ربي ىلا دوس ع له_سن هللا دبع قاطنالاق ةمثرخ ىلأ نب له-س نعىورام
 قاطنافة_ةئدملا مدق م“ هن دؤاليةقهمد ىف طحت وهو لهس ن هللا 122 ةديحم افاق رفتق حلص

 ملكت نجر دبع تدور ا و :]|ىلادوهسمانب | ةصيوحو ةدر#و لهس نن نجرلا دع

 نوفاحتأ لاقفاماك_تقتكسف ان سموقلا ثدح ًاودوربكر ك مل-سو هيلع هللا ىل_ صقتلا لوس ل

 مونم نيس# نا.ءابدوميمك_:ربتف لاقرنلو دهشن لو فاحن فرك اولاقك<بحاصلاقو ًاكناق 0
 منمن وسخ مسق, ةباور فو هدنع نم ل-سوهيلع هللا ىلصىنلاهلةءفراغكموق نا إب ذ خان فيك اولاق
 همدلطب نأ را .رهرك-ةةباورىفدازوهو<رك ذوهتمرب مفديت ل

 هياعهتلا لص ىنلا نأ ثب دما اذه نمل ادلاهحوو نيدءيحصلا ىفهاجرخأ | ةقدصلا لب دا نم ةثاميمادوف

 ثوالا مد_عدنعو هبناج ىوققب خ نانوكس ادب نيميلانال ثوللإب مههناج ىوقتا نيعدملا نامهابأدب إسو
 هلوق ف لعأشلاوهنيععمهلوةلوقلا ناكف 2 .ذةءاربلصالا نا ثيح نمهياء ىعدملابناج نمنوكس

 تدوساو تظاغهانعم ليقوهنم ةد-رلا عازمن | ب اقلاةواسقو تفجو تسب ىأ )ع واقتسقمن) 1

 هب مذ دهز ليتقأ اءام> | ىلا ةراشأ ىف مليبقو ىدوءاهمءاج ىت !!تالالدلا روهظ دعب ن٠ىأ (كلذدعب نم)

 م ءاو مخ ذنبا رةلذفا اهمال اوبلا

 نأىلاعتهللا دارأؤ لولا

 مهد_ذع مه دوءع« نوه

 ركذ مدقي نأ ىنبشي ناكر

 ضعءبب برءغلاو لي_تهقلا

 اهحذب ىمالا ىلع ةرقبلا

 ل ملتوذاو لاق. نأو

 اوعذا انلقفاويف متأراداف

 اهفطعبد هون رضاو ةرقب

 ضوءاملا كاع هكر

 ادب دعت لوا رسا ىنب صصق
 تايانملا ن٠ مهةمدجوامل

 ناناهو اهيلعمطاعي رقنو

 نيله: ءاتاكناوناتدقلا

 ا م لكن
 كوالافعي رقتلا نءعونب

 ءازبةسالا نع مهعي رقنأ

 لاثةءالاىلاةعراساا كرتو

 ةيناثلاو كلذ عبتيامو

 سفناا لتق ىلع عدرقتلل

 ةبالا نم هعيتامو ة-مردملا

 ةصق تمدقاءاو ةميظعلا

 1 ذ ىلع ةرقبلا ذب مالا

 ىلع ل_.عولهنال لي ةقلا

 هد و قف 7120-1

 ةيلش ىف دارا بهذلو

 تيعوردقاو عي رقتلا

 تفنؤتساام د_ىب هتتكسن

 ه-صق فانئتسا هيناثلا

 كوالبت الدون ااه سرب
 1_2 0. ف ا4111اااماال--لاا

 01ج رااريمدلا ةدحاو#تقو عكر ميلا ىلا م- جري ايف نات_كقاموتال- هيأ اه_ذعبب هولا رضا هو حي رصلااهم_سإب اال 5 :رةيلاربم_ضو

 (مكب واق تسقمأ) ىنعمو تا دهاجما عاونأب اب هسفن تمدلف تاد هاش اارهبلقءامحادار نم نأ ىلاربشت هفا اهذ_هلقوةرقيلاىلا

 (كلذ)دعب نم ظاعحبال' اورامتدالا نءاهومنللثمةوسقلاببولقلا ةةصواهةقرو بواةلا نيل بجوباميرك ذام (دعب ن٠ ( ةوسفلاداعيتسا



 لولذريغةرقب ىنم:ةرقبلةةهلولذال/ضرالاريتت لواذالةرقبامتالوقي هنا لاق ) لناءاش نااوأو ةءاولى ًاديالارخآ مهتن.ب املاونشت يلوا
 ةديم ةيناثلاو ةيفان ىلوالاالو ثورحلا ىلا وياعىن. ىتلا حض اوذلا نم ىهالو ( ثرحلا ق-تالو) ضرالاةراث :از باركت زاذنأ قس

 ة.ةاسوةريشملواذال ليف هناكلولذل ناتفةص نيلعفلا نا ىلع ترحلا قتوةعار زللاواقن ىأض رالاري_::لواذالىنءملانالىلو الا ديكوتل

 قىهواهفاظواهنرق ىتاهاكءارف_د ىهفةرفصااىوسرخ نول ن.ءاهتبقن ىفةءملال (اهيفةيشال) لمعااراث آو بويعلا نع (ةماسم)

 هباب و تئجاه يمأ ف لاكشا قياموةرقبلا فص و ةقيقح ىأ( قملاب تئج نآلا اولاقإ)رخآ انول هنولب طاخ اذا ةيشوايشوهاشور دصم لصالا

 قةحيطفاا فوخوأ اهنئءالغا (نولعفياوداك امو) اه 1 و ور و بأ ز مهريغب
 تبثف هيدلاوبارب ناكوربكيىتح ىنبالاهك-ةعد وتس ىفا هللا لاقو ةطيغل اهب ىنأف ةا هل اص خيش لينا سا ىنب ىف ناكهنأىورلئاقلاروهظ

 ةرقبلا تناكوابهذاهكسمءلع اهو رتسشا ىت>همأو ميايلااهو ءواسف 055

 لوقيهنالاف) ر مدلارخ مطتنبباملاو :ةقسب لولهنلا أو لسوهي ا عهتلا ىلصهننال وسر لاق اهفصو ىل!ىأ

 تملأ (ترخلا قتالو)ةعارزالابلقت 2 (ضوالا راك) المعلا ة لادم تسئل ىأ (لواذالةر ةباهنا

 (اهيفةيشال) تو» نانسنثيربىأ(ةملس) ققالالا قربا - ىتلاىه<.:اسلاو هين : أسد

 يس اور نسا متناول ةبلا

 وناكو رن ان دةنالثب كاذذا

 كاعبر اةفوصوملاةرقيلااوبلط

 لبق نم نايبلا ادهوةئس

 اود لفاهوبلطف هيفلاك_ثاالىذلاماتلان ايبلابىأ (قحلابتئجنآلا اولاق) اهنولريسغاومف نولالىأ 00
 امو .مىأ(نولعفي اوداك اموا اهوحبذؤ)ايهذاهكسمءلعهنماهورتشاف ىتفلا كلذةر ةبالااهفصو 0 َس 4 0 9

 نإالاق (ايفماراداف) ميفرتقلادوجول كلذةعاجلاتبطوخ(اسفت مئنقذاو) لجوزعاوق أ 10 5 ]ذم نيف : 1 9 ةلزمع هللاف الخ ان د: اعيج فاصوالا» ذهباهدوجوةزعلليقو ةحيضغلا فو ليقواهنمئ ءالغا لق هباو سمأأم اولعفي نأ اوب راق - 1 1 0 7
 جرخم ةللاوإ) . اضعب مهضعب 00 اكل نال مقلاوعوأ ردلا نءمتمصتخاو متفلتخا ىأ سابع 01 0
 ىنعي ( هوب رضا انلقف ) اموةكم هكرت,الوةلاحمال ل قتلا عأ نم مكمتك امرهظمىأ(نوقكست م 5 وجو هاج يو

 نذالا لص وهو فورضغلا ىل ىذلا .ظعلابهوب رمض سابع نب! لاقت ةرقبلا|ضعببىا (اهضعب )ليتل (امفعاراداف) مي لئقلا

 ضعبلا كلذ ىف نب ريخاوناكمهنا برقالاو نيعلااه ذخفب ليقو بنذلا بجهد ليقو اهماسلب هوب رضليقو اف مهمتاو ملا
 وهام ضعبلا كلذ ىلع لديامن ؟رقلا ف سيلهناو دوهقلا ل صحوأزأ اهنمءزج ىايبهوب رضاذا م-هناو || نيمصاختاا نال اهنأش
 00 0 ااا يأوي رات اا لورا 00 عقدي ىأاضعب مهطعب أر دب

 كلهن ري و ةمايقتلا موي نعي (قولاهللا ىح) ة ار (كلذك ( عف ديف ضعب ىلع كضعب

 ص ذمئالوأ ليتقاارك ذم دقي نأ ةصقلاه ذه ق- ناك تاق ناف ىصاعملا ن ء<سفن أن وعن ىأ (نولقعت وأ حراطااهيلعحورطملا

 ىنبصصق نم رك ذاملهل انا ههجو تاق بدرتلا اذ_هىلعةصقلاهذهس تربهجواف كلذ دعبةر ةبلاحذ

 لك ناتصق ناناهو ةميظعلا تايآلا نم م- هيف دجوامو كلذ ىلع مطاعب رقت مهنانايخ ند _جوامو ليثارسا
 ىلع مهعب رقتا ىلوالاف مالا سفن ىف نين دم نيتاصتمانن اكن او عي رقتلا نم عون ةإقةسمامنمةدحاو

 ليتقااةصق مدقولفةمرحلا سفنلا لتقف ىلءمهعإ رقتاةيناثلاو هعبش امو مال لامتم| ىل' ةعراسملا كرت

 هبقعمالوأ عذلارك ذ مدقاذ_هافعي رقتلا ةيفثت نم ضرغلا بهذلوة د_اوةصق تناك يذلا ةصق ىلع نكي ا ان جفا

  رحذب هنال لصولاةزمهتدب زوانك اسلوالا نوكينأ ماغدالاطرشذالادلااونكس مماغدالا

 اموةكمهكر تبال لتقلا ص نم متمتكمةلاحالرهظ(نومتكسن متاك ام جرخ ةطاوإ) ورمعوب ًازمهريغب متاراداف نك اسلابءادتبالا نكمال

 عشا و(اناةف) وماراداامه وهيل ءفوطعملاو فوطعملا نيب ضارتعاةإ+!هذهو“ىرادلا تقو ىالبقتسم ناك ام ةياكح ىلع جر خ لمأو

 ضعبب (اهضعبب) نومتكت متنك امهيلع لداملليتقلا ىلاوأناسنالاو صخشلا لب وأ دربك ندلاو سفنلا ىلا عج رب (هوب رضا) ىف

 مانو رضاملمهناىورهيلع(قوااهنباىككالذك رز كا دوب راعق لاو .عوأىنعلااهذفنوأ اهناسلوهو ة ةرقبلا

 نوك«نأاما قوم اهلا ىحيكلذكهلوقو كلذ دعب لئاق ثروب اوال اتقوا ذخافاةيم طقس متهمح ى: :؛الن الذو نالؤ ىتاتق لاقو ىأاعت هلنا نذاب

 ةمايقلا موي ىوملا بحي كلذك مطانلقو نعم ليتقلاةايحاو رضح نب ذالااطخ نوكنأاماو مالسلاهيلعىبنلا نمزف نير كسمللاباطخ

 ردقةدحاو سفن ءايحا ىلءر دق نم نأ يهو كلو ةعةيضق ىلعنولمعتف (نولقعت كلعل) ىنث لكىلعر داق هنا ىلع ئالد (هنايآ ١ 35 ريد)

 اودارأ مث أردت هلصأو

 ءاذلا اويلمف فيفختلا

 لادلا سذنج نمريصتلالاد



 00 ا اووبو ااال###"

 فدوأ انع فيكوسنخلانءالاؤ - 51 0 وييسا ءلاؤس ( ىهامانل نيم ,كبرانل عدا اولاق)

 ىهامو ا !اةيردكلاةر ةبلا تالة ص نعاولأ فايحف تيءاهطعبب برشي ةتيمةر رهن نمأو مدت مهنا كلذو فيك ةومام عقتدق نكلو

 هم م جا ضراف عفن :راو ءاهرح 1 تغلب واهجطت ىااهتت تقر ةايمالاص راقت مسوةن_سم(ضرافالةر 2 ,اهنالوقيهنالاق )ادتبموربخ

 | ىنح >- ىببالةل وكلا هذ هك تددوتسا امهالالاقوةضيغ اهب ىناف ةلعهلو لفط ناهلو ليءارسا ىنىفطلاص

 ناكول اقطلا كلذرتك اسف ىلا ن برو تتنكول و منقل لجلا ترسو لجرلا كللذ تامو ريك

 قاطنا حبصأ اذافاثل هم أسر دنع سلب واثلث ماني واثلث ىل_هيءازج ا هليل مسقب ناكو همايارإب

 اموبهمأهلتلاةف هئا'همأ ىطعي 0 ان وهئاثث قدصتيفهللاءاشاعهعيديؤ قوسلا هب ىفاي و بل ةحيف

 نا ىددساو لغم .ساوميهارباهلا عداو قاطنافاذك ةضيغ ىف هللا اهعدوت-ا ةلع كرو كابأنا ىنابإ

 ىمست تناكواه داج نم جر ع سمشلا عاوش نا كيل !لعا ميلا ترظناذاكنًااةمالعو كيلع اهذرب

 ليعمساو مهارباهلاب كيلع م .:كلاقوابع حاصف ىعرب اهارفةضرغلا ىتفلا ىقافاهترفصو اهنسحل ةبهذملا

 ىلا .هتهللان ذإبةرقبلا تماكفاهدوقياهنرق ىلح ضبقف ه.د,نيب تفقو ىت>ةرقيلا تابقاف قدعداو

 هللإو ةرقبلا ا لاف كح . 0 نوه ناف ٍكرادماب رابلا ىت-فلااهبأ تلاقو

 قاطناف ليالاب مايقتاو 0 0 ريقق لج ل اهءادل تلاقف همأ ىلا اهم ىتفلا

 اهمقلطنافريئان دةنالثةرقملا نكناكوىقروثمري_هب عبتال اورئئان دةثالثب تلافاهعيب أكبلاقف 0 رقبلا عبق

 8 كالملاهللاف لعأ وهو همايهرب فيك ىتفلارمتخيلوهتردقهقلخ ىريلاكلمهلناثعب و قوسلا ىلاىنفلا

 هللاقف كمأ مت :الوربنان د ةتس كال كالا هللاقف أضر كيلع طرت_ثأأو رين ان دةثالثب لاقةرةبلا هذه

 اهعبف عجر اهل تلاقف نئملاباهرب_خاف همأىلا ىتفلا عجرو ىأاضربالاهذخآ ملايهذانزو ىتتيطعأولىتفلا
 اهنامعن ىتفلا لاقف كمأ |ترسص تساهل لاقف كاملا قأو قولا ى لابس عجرف ىاضربالااهعبت الورنناند ه ةنسدل

 ىتفلا ىافاه سمت ئالوا راغيدرمث عى :؟ا كة.طعأ ىلا كاملا لاقفأ هاضر ىلء هس ن ءاهصقن النا نك ما

 هللةف كأ 5 اذاف كب رحل ىذا ةرودىف كلم كينابىذلا ناهمأ هلا تااقف كلذ اهربخاف همازلا عجرو

 ىسومن اف رقيلاهذه سم اط لقف ك٠ ًاىلا بهذا كلملاهللاقف لعففال مأةر ةمااو ذه عيبن نأ ان سمان |

 اهتكسءاف داحلا ك.سملارابهذاهكس.ءلعالااهعيتالف ليث ارمسا ىنب ىف لق: ليتقا كنماهم رت-ثي نارمع نبا

 اهنيعيةر 2 ا كلت م م تفصوى>ةرقبلانوفدو:ساولازامفاهنرعبةرقبلا جذل ئارم ها ىن ىلع هللار دقو

 (يضاماه نيب كب را اعدا اولاق )ى اء: هلوق كال ذف ةجرو ىلا عتهنلا نمالضف همابهرب ىلع ىت ءفلا كل ذلة افاكم

 ةريبك الىأ ( ركب الو ضرافالةرقباهمنا) لجوزعهللا ىنعي (لوقي هنا ) ىسومىنعي(لاق) ايتداما

 نينسلا نيب ىأ(كلذ نيب) فطن ىأ(ناوع) داتم ىتااةيتفل اركبلاو دات مل ىتلا ة:ملا ضرافلاو ةريغصالو

 لوقت. هنا لاقاونولامانل نيب ك : رانل عدا اولاق) لاؤ لا اورثكستالوةرقبلا عذ ن* .ىأ (نو ص وتاماولعفاف)
 لوالاوءادواءارفصا|ليقو فاصاهنول ليقوةرفدا!ةديدش ساء ن,الاق (هتولوقلا ءاَرفص رعبا

 كير | ذاعدا اولاق )اهنولع افرول . ضان سو كنار تر تا قيدنال حصأ

 (نودتهل هللا ءامناان او)انيلءاهرهأهبتثاو سم“ !|ىأ(انيلعهباثتر ةبلانا)ةل“ همدان 3

 ىدتقي نيب نأ عم .كنيذنيب لةيلوركبلاو 03 همحلا لحل هيلع فطعةدف ) ركب الو) هلوقو ةرقبلا

 دارأ هنالا دعاس نيثيشب
 دقو 11 دما اذ_ه نيب

 معا ىر جر بمذلا ىرع

 ةديدعو. |ناقاذهىفةراشالا

 اهيذ ع هل اود ىف ةبؤرل تلق

 قلبو داوس ن

 قوبل عيلوت اجلا فهناك ©

 للف طوطخلات د ارا 9

 4 هوطخ

 داوسلا بدوا ناواهناك

 لاقف امهناك لقفقلبلاو

 اواعفاف) كاذ ناك تدر

 هنو سم ون ىأ ( نو صمام

00 
 لوءفمالةميست مو مام ىدع

 ريمالا رك ردطلاب

 عفرام عضو (اهنولامانل
 هب دقت ماهفةسال ا هانعم نال

 اهنالوقيهبال ها
 0 2 صقر 3

 7 10 هعصن و ةرفصلا

 وهو عقافرةصأ ديكوتلا

 اريخ ساو ءارفصا دك 5

 عسفترا هناالا نوالا نع

 لعافلا عافت راهب نوالا

 ءارفص كاوق ناد قرذالو

 اهوا مقاف ءارفصو ةعقاف
 ةدئاف نوالا رك ذ ىو

 هل مرارا ظانلا ارمست ):دج دج كلوق نمووهفاهتر فص ةرذصلاةديدش ل يق هنأكفةرفصلا ىف هو هديهلل مسأنإ نوالانالديكوتلا

 نيد كب رانل عد اولاق) نب رظانا ارم ا :هلوملهمهلقءا ارم دالعن سمل نمه_:ءهللا ىذر ىلد - نعهعقوتوأ عفن لودحد- ةعسلقلاىف

 اهوكذفتز ب ىفدأ اوذرتعاول مالسلاهي اد ىنلا نءواوفصولانايباودادزيل فئاز فاشك-ة-اواهتفصواطاح نع لاؤ#الري ركن ( ىهامانل

 انيلعهيتشافريثكر هااو نب 0 ان' (انياعهباشتر قبلا نا ) مؤشءاصقتسالاو ,مياعهللاد دشفاود دش نكلو مهفكل

 ثيدحلا فواهربخو نا مسا نيب ضارتعا هللا ءاش ناو لئاقلا يمأ نءانيلع خام ىلاوأ هحذدارملا ةرقبلا ىلا (نودتهل هنياءاش نااناو)



 ناتيخلاتناكف لوادجلااهيلا اوعرسشور جلا دنعاضايح أ ور فخ تقرغن ىغماذاف تبسلا موي هموطرتس جرن الارصلا ف توح قد. ناك اه
 مهؤاد ةءاوه ضايحلا ف سبحلاكلذف دحالاموباهنوداطصيفرحبلا نماهعراشم نو دساوناك_ةدي_هلا نماهنمأل بسلا موناهلخ دن

 ىنعب (اهاناعجل) درطلاوراغصلاوهو ءوسحلاوةيدرةلا نيب نيءءاجاونوكى أ ناكربخ (نيئساخهدرق) م اياانني وكسب (اونوكمطاناقف)

 نورفلاو مالا نماهدعبامو (اهفلخامو) اهابقامل ( ابدي نيباملا) عن ىأاجم ردعا 0( نم لك :ةربع (الكن)ةخسلا

 . 00 6 ل مس ءاا 0 ءاع . ٠ قدرك ذمهتخ سال

 0000ا را 70كالز لا وسو نالفيستلا نام مناتالنوتبسبال مون ءاعر# :١ يورو
 اذافاراهع ااهمااهنماوءرشورصلالو-ارابك اضايحاور فل مهنملاجر دم ءفدربغ قاهذ 0 !نعاوهن' | 5-7 70 4 1 5

 0 0 ل ن*مهتغلب نماهب ربع
 الو اهبف نعقيف ضايحلا كلنىلا ناتيحلاب رحبلا نم ج وملا لب ةيفراهنالا كلتا وصف عجل ةي_تعناك (نيقتللةظءومو) نب رخآلا

 ءاداعالا نع مهووننيذلا

 لكارأ !مه«وق ىح اص نم
 لاق ذاو) اهعمس قم

 اوركذاو ىأ(هموقل ىسوم
 فوطءموهوى.ء«وملاقذا

 اورك ذا هلوق ىف ىتمعن ىلع
 يلع تمعنأ ىلا معن

 كاذ او رك ذا لاق هناك

 ىسو لاقذا اورك ذاو

 فوراظلا ىفاذه كلذكو
 ىتمعناورك ذا ىأ تضم ىلا

 م اياانئاجتا تقواوركذاو
 انفرف ثفو اور كك داو

 اورك ذاو ىتهعناو رك ذاو
 هب رسوم ءاقستسات قو

 ىنأت ىلا فورظلاوهموقل
 مهداربا ىلت,اذاو هلوقىلا

 7 ميمايهتنانا) هبر

 (ةرقب اوعذت) نابىأ
 ةدقلا لوأ نورسفملالاق

 هلوقوهو ةوالتلا فرتؤم
 مراد افاسفن متلتق ذاو ىلاعأ

 ال-جحر نا كالذو اهمف

 هلق ليماعهم_سا أرس

 هوحرطو هوثريلهونب
 اؤاح مكة دسم باب ىلو

 (اؤزهانذخحأ اولاق) هلناش مهريضفايح لاهضعيب هوب رض وةرقب اوعذب نأهنلا مه سماق هتبادب نوبلا طيب

 ظ صوخشلا نوصي اوناكمهنال قو 1 نا موبنأك اذافاهقمءلاهنم جورلا ىلءنردقي

 اولاقو تبسلا ىلع اورجتفةب وق مهم لزختلوانامز كالذاوا فذ د_>الا موب اهنوج رخو ةعجلا موب لئابحلاو

 ةثالثةي رقلا لهأراص كالذاولعفاماف 'ورت_شاواوءاب واولك ًاواو>مل .واوذخافانا لح ًادقالا تبسلا ىرئام

 فنصو هيمو كلم ف :صودايطصالا نعىهنود.دلا نعل أف :صافا نيعبسو اوناكو ف اذصأ
 مهتحب هنلوبق نومرجل اىبأ امافافلأ رسثعىنث نوهانلا ف:صا!ناكوةمرحلا اوكتهو نذل فاوكمها

 دواد مونعل منين كلذ ىلءاوربغفراد_ مني ةب رقلا اومسةفةدحاوةب رق فكنك اسنال هتلاواولاق
 مود_>أ نيمرجلا نم جرخ لو مهاب «موي تاذ نوهانلا ج رفن ةيصعملا ىلع .هرارسمال مهل ءهنلاب غو

 بابشلاراص ل يقو نوواعتي مهو بانذأم طةدرق عيج مه'ذافرادجلا موماعاوروستا اًؤطب أفاق بايلا اوصف

 لجوزءهللالاقاودلاوتيإو ثالث ق وف خم ثك<ملواوكله مث *ءايأةثالثاو :كفرب زان خو.كلاو ةدرق

 م07 اللوني دورطم ب عبس: نتساج ىنعسو نب وكنوليو<نمأ (نيتسا+ع در ئاونوك ملا اقف)

 ىأ (الكن) خسملاب مهب وقع ىنعيإ (اهانلمخ) تائساخ لقد ماذطوةدرق نيئساخاونوكه اًمعمربخ انو

 اذاعج ليقو مه دعب نلةربعو مهبوأذ نم ىض» ءاملةبوقعمانعم لق (اهفلخاموا هيدي نيبامل)ةربعوةب وقع
 ثدحتام ىأاهفلخامو لادا ىفة يماع تناك ىتا|ىرقلا نماهم دب نيب نا ةربع تبسل|باحأةب رقةب وقع

 هللا بددمت ةمأ ن.نينمؤملاىأ (نيقتللةظعومو) لجوزءهلوقوهو كلذباوظ»ّزاىرقلا نماهدعب

 (ةرقباو<ذن نأ كسمايةشا ناهموقأ ىسوملاةذاو) لجو زءهوق ف مهلعف لئماواعفيالثل لسوهيلع
 ةثارحلل ضرالا قثناهعال كلذ, تيمس قكلاوهورقبل' اهلصأ اوىتنالاىهورقبلاةدحاوةرقبلا

 و« كلذ ىةصقلا ىلا ة نامل ذاع

 هيلءلاطامافهاوس هل ث راوالربةف .عنبا هلو ىنغ لجر ليئارسا ىن نمز ىف ناكه نارا. خالاوريسلاءاماعلاق

 م-يلعىعدب ىمومىلا سانب ءاجوهراث بلطي مب_صأ مئاوجإب ىلع اغاأو ىرخأةب رق ىلاهل+و هثريل هلق توم
 مه نيب هللاوعدب نأىسوم اولأسف مال_لاوةالصلا هيلع ىسوم ىللدفلا ىمأ«متشاواو دحفس لتفلاب
 م يمايهنلا نا مط لاقفاهذضعبب هب رمخي نأ سعأو ةرقب عذبه ىماف كلذ ىفهب ر ىسوم لأسف مهءاع لكشأأم
 َ :رقب حذبان سمأتو انب ”ىزهتست تنأو ليتقتاا ىمأ كلأ# نحن ىأ (او زهانذختأا اولاق) ةرقباوحيذتنأ

 (هللبذوعأ) ىملوم ىنعي (لاق) هيف ةمكسحلاهجواماوماع: لور عاظلا ف نييمالا نيبام دعبل كلذاولاق امناو

 قفو ىلعال ب اوجلا,نيلهاجلا نمل يقو نينمؤملاب نيئزهتملاىأ (نيلهاجلا نمنوك أن أ) هنابعنتمأ ىأ
 تناك ةرقب ىأىلا اودع مهناولواهاياءوفصوتسا ىلاءتهننانءمزءةرقبلا عذنا اوهاعاماف لاؤسلا

 لجر ناكدنا كلذو لجوز ع هلل ةمكح كلذ ىف ناكو مهباعد دف اوددش نكساو مهنءتأزجالاهوحذف

 اص

 ليقثتابامهريغ 1 ارو ا فرو لئلا نكس رازهءازهت اللوح | ل رسوم ره ناكمانلمحتأ

 هيقوهفسلاو لها باب ع نءاذه لم ىنءزط .زطانال ( نيلهاجلا نمنوك أنأ) م وا ةزمطلاو



 م
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 مويلع فوخالو) ة :رحألا ف ( مهم ردنعإ) مهماوث(مهرجأ مهلفاحاص ل مجول اصلا اناياةرفكسلاءال اوه نم( رخآلامو.لاوةننابنمآنم)

 ناةبآلا لوأىفلاق هيك تاقناف ) رخآلا مويااوهللاب نمآنم) لاق فئاظولاذهرك ذالو ىلاعت هنا | :

 مح ىفءاماعلا فاتخا تاقارخ ؟صيصختلا مثال وأمه عمن اة دئافاف للاب نما ن ماهر 1ىفلاقواونما نبذلا

 اونمآن يذلا مهليقف مهمف اوفلتخا مق يقحشتلا ىلءاونمآ ن يذلا نادارأ هنأ امه دن اق رطءيف مهلف ةبالا
 ىو هارلا اريحو لفوت ن:ةةرووة دعاس ن؛ سقو راجعنلا بدمح ثم ئيدلا بالط مهو ةرتفلا نمز ىف

 ىلاءت هنأك-ف هكردبل نم مهنموهعباتو لسو هيل عهنلا لص ىبننلا كردأ نءمهنف ىسرافلا ناءاسو ىرافغلارذ

 دوهملا نمل دبملا لطابلا نيدلا ىلءاوناك نيذلاو )سو ها عدتلا ىلص ىنلا ثعبم لبقاونمآ نبذلانالاق

 مه ردنع مهرجأ مهلف )سوه. اعهنلا لص دمحمب و رخآلا مورلاوةئلان مهنم نمآ ن م نيئباصلاو ىراصنلاو

 ىلعاوناك نبذلا ىعياوداه نيذلاوةمالا»هذ_هن.نونمؤملامهليةوةيضاملاماا نمنو:مؤملامهليقو

 همافعتسسا نمزف ىنعي نيئباصااواوري_ةياو ىسع ند ىلءاوناك نيذلاى رادالاواوأ دبي و ىسوم نيد

 نا اولاقف ةديناثلاةقي رطلاامآوةافولاب نوكست نا الا ةةيقح نال نمو موهو تامو مسهنم نآ نم مه سمأ

 نيضاملاءايبنالاباونمآن يذلا ,هوةقرةمانودزالا قب رط ىلع :وهاماةبآلالوأ ق نا ءالابنب روك ذم لا

 نؤباصااو ىراصنلاودوهب'اومم ولقب او:ءؤيلومهتتسلاباونمآن يذلا نوقفانملا مهليقو كب اونمؤيلو

 نمدارملان |ليقوهللا دنءانمؤمراص ىق.ة+1نامالا مهنم نمآ نم لكن ولطبملاءالؤهلاق ىلا عتهنأكف

 لبةمسملا ىف كلذ ىلعاو ينو ىذاملا ني> ةقيقلا ىف إسو ه.اء هللا ىل لص دم>ع ىنعياو:مآ نيذلا نادلوق
 (مه ردنعمهرجأمهلف) هناعاىف ىأ (احاصلمعو) رخآلامويلاوهننإب نمآن «نلاعتهلوق نم دارماوهو

 اند ذاو) لجوزعهلوق ُه ةرخآلا ف ىأ (نونزحيم_هالو مهياعفوخالو) مطامعأ ءازج ىأ

 هلنا سمعأ سابع نبالاق ميظعلا لجل ىنعي ( روطلا وق وفانعفرو) دوهبلا رمش ماي م دهع ىأ ( مكفاثيم

 ىلءةارو:!!كزن امل ىللاعت هندا نا كلذ تبسو مهسسؤ ر ىل ءماق ىتحولص  ن علقت اف نيط لف لابج نالبج

 صمآ ةقاشلا فرلاك_:لاو لاقثالا ىندي راصالا نماهيفملاهوليقي نا | اوبافاهءاكحااوامعي نأ .ه صو ىسوم

 قوف هعفرف خسرف فا خسر قهر دق ناكو مهركسعر دق ىلعالبج علقب نأ مالسلا هيلع لل ربج ىلاعت هللا

 ىأ (اوذ-خ) مكياعلبجلا اذهتاسرأالاو ةاروتااىفاماوابقتمنامطليقو ةلظلاك ةماق ردق مهسؤر

 ىأ (هيفام اورك ذاو) داهتجا ود ىأ (ةوقب) مك انيطعأام ىأ (م انيتآام) اوذخ مطانلق

 تخضرالاوىةعلاىف_ا-اعلاوايندلاف كالطا نماوحنت ىكاىأ (نوقتتكل“) هيفقام اوسردا

 كلذراصف دوح-مهوربجلا ن روظح ال, اواءجواو د>سواولبق مهالزان كلذاو أر اماف لبحلا اذهل كسور
 م باذعلاامع مفردوحسأا اذه نولوقيو مههوجو فاصن | ىلعالا نو دح.بيال دوهملا دوجس قةنس

 ىأ (هتحر وميلع للا لضفالواف) ةارولإتل قامدعب نمىأ (كلذدعب نم) مضرعأىأ ( منيلوت

 لجوزعءهلوق ُه ىقعلاف باذعلاوايندلا باهذب نينويغملاىأ ( نير ساما نم مهنكلا) لاهمالاب

 نوعطقيو هنومظعي مهالدوهماا تبسلاقي ( تبسلا ىف) دحلا اوز راج ىأ( مكنما اودتعا نيذلا مما عدةلو)

 « ةسقلاىلاةراشالاركذ

 ديس مهما عهللأ مرحوةل.ا ضرابةب رقب مال_كاوةالصا|هيلعدواد نمز ىفاوناكمهنارابخ الابءاماعلا لاق

 ن.ءءاملاىربالىت- كانه عمتجاالارصلا ف توح تبي تبسلا موب لخ داذا ناكف تبسلا موب كمسلا

 مهتسموب مئات يح مومتانذا ىلا عتهلوق كال ذفر حبلا رعق نءزلو ناي! تقرفت تبا ىضماذافاهترثك
 مسيل تل ل ا ا ا ب تبت

 فوطعملاو نا مسا نمالدب هتلعج نا ) نأ بمالاو مهرجأ مهلف هربخأ دتبم هتلعج نا مذرلا نأ نم لحر (نوئزحرهالو

 لوالا+ولا ف ناريفن هيلع
 قاشثلا ىو ىهام ةلجلا
 نم نمسضتل ءافلا رمولف

 انذخاذاو) طرشلا ىنعم

 فام لوب ( مفائيم
 1 وفانعفرو) ةاروتلا

 ىتحل لا ىأ (روطلا
 قاثيملا متيطعأ او مه-ابق

 هياع ىسوم نأ كلذو

 حاولالإ مهءاج مالسلا

 راصآلا نم اهيفام اوأرذ
 تربك ف ةقاشلا فيلاكتلار

 ضاق اطوبقاونأو مويلع

 هسيلع ليرب_جىلاءت هللا
 نم روطلا ماقف مالسلا
 مق :وفهلظف هعفرو هل_ىا

 مللبقنا ىسوم مط لاقو

 اوابق ىتحكيلع ىتلأالاو
 اوذ_خ) مكل االقو

 باتكتلا نم( انين ام
 دع (ةوقب) ةاروتلاىأ

 (هيفاماورك ذاو) ةعزعو

 باتكدلا ىفام اوظفحاو

 الو هو_فنالو هوسرداو

 )ن وقتتكلعل) هنعا اوافغت
 اونوكست نا مكنم ءاجر

 من( ملم مر بكما
 ءافولاو قاثيالا نع مظرعأ

 دعل نم (كلذدعب نمهب

 هللا ل_دفال واف) لوبقلا

 ريخأتب (هتجرو يلع
 مقفيفوتب وأمتعباذعلا
 نم منكل) ةبودلا
 ىقنيكلاطا(نب رسماخلا

 تلبس مس سس

 دقو تبسلا موي تمظعاذادووبلا تتبسر دصموه ( تبسلا فوك ءاودتعا نيذلا ) دح او لوعفمىل ىدعتيف متفرع( متماع دقاو ) بادعلا :

 مهالبامث تبسلا ىفاو ديس, نأ مهاهن ىلاعتهنا نأ كلذو دل اول تشاو هميظعتوةدابعللدرحتلا نم هيف مط دحام اوزواج ىأ هيفاودتعا



 مهدوأخسارفةينامت فا سرؤرسشعانثا ىهو نب رسنف ىلا سدقملا تيب نيبامدالب وهيدلا ن«هيلااوردحنىأراصمالا نم(ارسصماوطبها)

 ناف) في رعتلاوةمّتلا امويفو طولو حونيكهطسو نوكساو أ دابلا ةدارال فب رعتلاو ثنأتلااههو نيدبساادوجو عمهقرصاءاو نوعرف
 اذلا تلعج ىنعي رقفلاو ناوطا ىأ (ةنكسملاوةلذلا مهماع تب سضو) هيتلاىفالراصمالا ف نوي متلاس ىذلا ناف ىأ (مهااسام) اهو )كك

 ىلع نيطلا برضاك بزال هب رم مهةمزل ىتح م-متقصاأوأ هيلع تب رض نمةبقلا ف نوكي اك اهيفمهفم-مملع ةلمتثم مي ةطيخم
 مهياعةي زجلام_يباعفعاضتنأةفرخ مهرقافتو مهرغاصتلاماو ةقيقلا ىلعامار ةفوةنكسم ل_هأء الذ نورغاص دووبلاف همزليؤ طئاحلا

 (هللا نم بضغب اؤإب و)مهريغ ميلا مضوءاطارسسكب وور# وب مملاو ءاطارسكب وةن.ك اسءاي ءاطا ل5 ناك املك اذكوىلءوةزج ةلذلا

 ىفاسكلا نعوهبضغب ءاقحأ راص أهل هناوا 1 هبل دقي نإبا ةيقح (ه8) ناك اذا نالفب نالفءابكالوق نم
 ال ا ا دوا 005177 57 7 5 عااد م ا ٠ ا. ||هراشأ (كلذ ) اوق

 ضرالات اين نمىنعي ( (متاسام <! ناف) لرالا اوهلوفلاو طولو حوب ىلءهلوخدك هيلع نيونالا فالسلا فالكل ارك . | .٠ ٠ - 4 قل 8 4 1 0 برص ْنم مكق'
 ةب ز+لاةلذلا ليةوناوطاو لذلااو هزلاو مهياعةل شم مهطر#ةلذلا ا (ةلذلا ملع ترضو) 00 ْ

 0 2 ل َ كي ل لول ه 0 اهلاَو رةقلا ىإ هيكل د ا ا ١ 1 تاب انور فكي اوناك مهنإب)

 ريقف ا ا اا تاو كعب ايزل يبلغ تب ىتط ناكتال هلالدسب هيقوقت دولا ىزو (نييبنلا نول_تة,و هللا
 ادحأ ىرتالفءار ,ةف مهناكر بسايم ءاينغأاوناك ناودوهملا ىرتف هكر ا نعم دءقأو هنكسأر قفل ةلانال 1 0

 نمبضغإ) رعقالاع ءاب لاقبالواوءجر ىأ (اذابو) دوهماا نملاملا ىلع صرح ًاالولذألاملا لهأ نم

 ةفصب ىأ (هللاتإي اءنورفكب اوناكمهتاب) بضغلا ىأ (كلذ) هاصعنمماقتتالاةداراهنلابضغو (هللا

 (نييبنلانولتقي د( نأ ارقلاو ل_يتالاب ا لي ا

 ع مف ديا الا نمدوخ امعيفرلا نعم وه لبقو ا 0 اذعم ىلإ

 ا قلاب ى->|بر لقهلوقكر 01 ا ا قحلابةراث

 قوسىلاتماقو راهناالوأ ىفامدن نيعيس تاتقدوبباا ناىوري روجو ق>ىلا مسن: همكح ناال حلل

 لتقلاكلذىأ (اوصعامب كلذ) ءايبنالا نءمهري_غو ءايع_ثوىحي رابرك زاوا-قو هر قاهلش

 هلوق © ىراحنوبكتريوىرمأ نوزراجتب ىأ (نود_ةعباوناكو) يرمااومع امي رفكلاو

 (ىراصنلاو) مالسلا هيلعىموم نيدو مالسالا نيد نعاولام مهنا ل قول جلا ةدابعنععاوبانىأ اوداه

 انِطْرْن م مما لغفي رقىلا مانت ازتءال ليف ةوهللا كرا < نيد اوكا ل رولا

 1 نا لقوات لأ غم 0 عاف باكل 0

 ىراصتلاودوهملا نيب مهليقومهنك انمالو .عحنابذ لال سوجاو دووبلا نيب موق م هيل .ةومهتك انمالو

 ىلا نواصي وةك_:اللانود هاو رون زلانؤرق وةهللاأن ور 7 !موقم هل -يقو مه-سؤر طاسوأ نوقلح

 ىأهبااذكو مفان ةزمطاب

 مهاتقو مهرفكببب كلذ

 دوهلا تلتقدقو ءايدنالا

 حبو ايرك زو ءايهش
 ىنلاو موياع هللا تاولص

 هللا نعرب خي هنالابنلا نم
 وأ لعفم ىنم ليف ىلا عت
 ىأابن نموأ ل_عقم ىندع

 مهدنع (قلاريغب ) عفترملا

 ما اوف_هأأول مهئافاضيأ

 نوةحتسي ًايشاورك نإ
 ةاروتلا ف مهدنع ل تقناهب

 نولي ىفريمضلا نم لاخلا

 (كالذ) نيلطب.مهنولتقي ىأ
 اوصعاء)ةراشؤالر اوصعاع)ةراشاللر ارك
 ىلاءنهطا نا نو دقني مهنا تدور اوكلانودبءيموقمهنابرقالاو ًايشويد لك نماودخأةبعكلا 56 (نوددعي اوتاكو

 ىلاب رت ىتلا ىهاهتا واهم. ظعنو اهتدابعر شيلا ىلع بجي يفهلةرب دم بك اول كلا ل_ءجوهلاعلا اذه قلخ ىصاعملا عاونأ مهباكترا

 هللا مهؤادتعا او*ليقوءايبنالا هلتقوتساتاي 7 هرفك عم ئث لك ةئلادو دح مهنا دتعاو

 مه ولق تق نيحاول غواهيفاوكمونا مهنال مهنا دعاو مهتايصع ببسب كلذ نأ ىلعءايب .نالالةقورفكحاا ىلا كلذب .راشي نأزوجبوتبسلا ف
 نوققانلا, هو بولا اةأطا اومريغ نه مهتسلإ (اونمآ نيذلا نا )اوصعام عم لدقلاو رفكلا كالذوأءايبنالا مهاتقرتايآلا دودج ىلءاورس

 0 ماسك نارصن عج (ىراطنلاو) دوه عجلاو -ئاهوهو هيدووباافلخداذا دومودوهيداهلا'ةباودوهت (اوداهنبذلاو)
 نيد نم .نيجراخا( نيئباصلاو ) حبسا !اورصنمهنالىراصناوء-سىرج ؟ ىف ىنلاك ة غلابمإ ارصن ىفءايلاو ةنارصنةأ ىماو نارصن لجر
 روبزلانؤ قي وه ليقو كال اردبءوةينارصنلاوةيدوهبلا نيد نعاول دع موق .هرنبدلا نم جرخ اذا بس نمهريغىلاروهشم
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 (ىدأوهىذاانولدبتستأ) ئسوم عا (لقإ) ةمعطالا كنالدالبا ىلا لوصول هش رغ نكون ش1

| 

 (روما كاصعب برضااناقف)هموق ق-! نأ ىعة-|ىأى -فةساذااورك ذاو لق هناكبصنذاعضوم (هموقل ىسوم قيستساذا او)افل أن وعبس
 ناكوهد. :هاجىروطر 2 هنا ىوردقف مَع هردح ىلا ةراشالاو دهعالم الل اورخا ٍكاصعب برضاهل ل يقفايهق كاب ىسو «مطاعدؤهينلا قىاوشطع

 ترتماىانينحللو | ةايمرشعانتل كل مو فلأةلام-اوناكو نيعطبس لكل نيعأ ثالث هجو لكن م عبذت ”تناكمجوأ ةعب رأهلاعن ص

 1 ,تلاس ىأت ر>فناف بر غؤ ىأ فوذدعةقلعتهءافلا (ترجفاف) ةردقأا ىف نيب ًاوةل!فرهظأاذهور+ اهلا. ىذلا ىثلا“

 ةئرقو طابسالاددعىلع(انيع (81/) ةرسشعاتنثاهنمإ) غياب مالكىفالاءقنالة>يسفءافا.اه ىلع ىهو ترجفن ا دةف تب رض ناف
 امهواهحّتفو نيشلا رسمك ا

 ملعدق) زيبعانيعو نادغا

 طرءاس لك (سانأ لك

 ىنلا مهيع (مهرشم)

 مط اناقو اهنم نوبرمشد

 ) كاصعبت ررضااناقفإ انييم لاق هءلا هللا واق لدفن مل ىساسب نأىس .ومأوا را 1

 نادقت:ناتعبش اطو مذلسلاو السلا ءيلع ىسوم.لواب ىلع عرذةرعشعا طول نجل انت رمال تا

 نتيعشىلا تاصوىت>ءايننالا اهثراوتفةنلا ن.هعم مدا اهلج ةعين ل_ءقو قيلع اهم ساوارون ةماظ'ا ىف

 لكللانويءرجفتيف ناكر ىأب رغب ىسو٠ ناكل باذيعمار تح نكي )بهو لاق( را ) ىموءاهاطعاف
 لا 9 . 2 . ١ 4 ٠

 34 00 0 ارد ناكسابع نب الاق مالا او فلالابءؤ رعهناليل دب امي عمار تت ناك ليةواطيسرمثعىنئااوناكو نيع طمس

 نويعلاامنم (اونبريتاو )|! ل ىلا و تحااذاف ةالخخ معي مالسب اوةالسضلا هلع سونا للا سا
 لكلاى أ (هللاقزر نم)

 نم ناك ليقو نيع طب دس لك نيءأةثالثءجو لكفهوجوةهب رأرجحلل ناك ليقوهاصعب هب رضوءءضو

 هب رفف لتغياهبو ىسو.هياععضوىذلارخ اوهليقوةنيللا ةراخاىهوناذكسلا نم ناكل قو ماخرلا

 هولاسامافةالخم ىفهعضو*ةزجكم هيف كلوةردقيف ىلرخح اذه م ورث نأ ك ىمايهنبانالاقو لب ربجءاناف
 لكل نويءهئمرحفتتفهاصعبهب يضوهعضوءالاىلااوجاتح اذ اناك_ةرخا كاصعب برس | ىل ةايقسلا

 اوثعتالوإ هلل كف ز رام

 اهمؤا ودسفتال(ض رالا ىف

 داشلا دش :تيفلاو

 ةدكوملاع(ندسفم) ١١ وتو رق ك1 دورا سم را 1[ فاس ل سول ار و دج ىف .هما ليست نيع طبس

 لاح قداعفلابف اودامتالىأأ| نورسفملالاق تر جفت افهب رضف ىنءملاو لي ارسا ىنب طابسأد دع ىل -ىنعي (انيعةرمش. اننا هنم تر جفن اف)
 نيدامم اوناكم هال داسف © رمشم سان لكل ءدق) تلاسىأ ت رجفناوتقرعىأت سمن | لدقودحاو نمي تسجناو تردفتا

 (دحاو ماعط ىلعري_هيل

 نإ |نم هم اى اوقزرامو»

 ىلءاولاقا او ىوا_سلاو
 ناياهطامهو دحاو ماعط

 الامد_ءاولإب اودارأ مهنال

 ةدئام ىلع ناكولو لد
 مواديةدع ناولأل جرا

 الا نال_ف لك ًابال لاق.

 نانو اذجاو نافل
 لدا ىف هد_د-ول ]اب

 (نيدسفم ضرالاىفاو ةهتالو)ةفاكالوةقشمالب مويناب ناك ها ق زر نمهط اذهفءاملاو ىولسلاو نملا ىنعي

 رغصلار خلا نمرجفنا ثيح مال_اوةالص | هياعىسوملةميظعق ره الا نه داق 0
 ىورف هع ص نين نمءام ارد حفناهنال مظعأ 00 اعسا لا صدا. دنو ندم ورب» :كلا مجلاهنمىو هرام

 ىسوماي مئلقذاو) لج وزعهلوقرخل | ن.هراجفنا نممظعأم>للاو مدلا نمءاملاراجفن !نالريفغلا مولا هنم

 ىلع ةمظاوملانالهريغه.اءاومتشاؤهولمو ىوللا اونا نم اومئسمماكلذو 02

 تاقدح او ماعط ىلع اوف تملا ةز اتساع را :ووه_كلا ناصقتلا هس نوكت دحاو'ا ماعطلا

 اهطدي الموب لكففاوم ءاعمواد ن اولا ةدعل_جرلاةدئام ىلع ناكو ولد. ةءالو تلت ءعالاندحا اولااودارأ

 اهاقب ن١ ضرالا قهبنتاممانل جرخم) كب . راثا لأس اف ىأ (كبرانلءداف) دح اولا ماعطلاةلزن تناك

 اوبلطاءا(اهادب واهسدع و) ءولاوهلةو ةطنه اوهليقو ربا موقلا تاع نا (اهموفراهتاثةو

 الادجوب ال ىت 211 ءطالاو ده [ولاخ ةهيتلاىفءاقملا ن .اولم مهنالوأ ةوهشلاةب وقت ىلع ىلع نيعت اهمال ع اونالا ذه

 اًودار أ -خالاو هيؤمهامو»و لغو اوفرش اوه ىذلاب ىنعي (ريخو»ىذلا) هوءاطىذلاوهو ا درأو سخ اوهىذلاىأ

 نماوناكو فرملاو ذذلتلا ل_هأ ماهط نماءمامهنالدحاو برضامهنأ (لوا - (نزاخ) - ه )

 دوب واثل رهظي (اناجر#) اناجوخ أهل لقووإس (كيرايل عدل كلذريغو بوبحلاولوقيلا ن نماوفلاءاودار افتاعا ارزلا لهأ

 امتاهوحنو ثاركلاو سؤركلاو عانعنلاكلو-ةبلا ب برااطًاهيدارلاورضخلا نءضرالا ه-تتبن موه (اهاقب نم ضرالا تبننامت)

 نولديتستلاقاهلصن و اهضدعول اهموثو دوع_سم نباةءار مآ موثلاوأةطنح اوه (اهموفو) رايخلا ىنعي (اهئاثقو) سانلا لك أي

 لج ًأوعفرأ أ(ربخوهىذلا) رادقملاةل-5 نعام ممزبم!برفااووندلاو ار ادقمنودأو ةلزنم برفأ( ىفدأوه يذلا



 ثالالحو أت اذيذل(تابيط ن هواك ) مهاناقوهيفكي اماهن»لجرلا يذيف ىفامسلا ىهو ىولسلا مويلعرسةدحتف بونجلا مهيلعهتلا ثعبي ناك
 ريخوهو نوملظي لوعفم مهسفن أ( نوماظر م عسفنأ اوناك٠ ا ناباوماظف وى هدا (انو لظام وم انقزرام)

 قل! عيجاهنالت رق نمعماجلاةبر ةلاوءاح رأو وأ سدقملا ثتند ىأ (ةير ةااهذهاواخ دا) هيتلان ماوح رخام دعب مظ(ان اهذا د)ناك

 ىتااةبقلاب إب وأةب رقلاب اب (بابلا اولخ داو )اعساو (!دغر م مش تي ا را او 54 ف 2!ادمباط و>داو نع

 (ادجس) هدب سدقملا تسب اولخ دو هنايح ىف ايلا اواخ دا او مالسأا هيلع ىب ءومةايح ىف( ع ",) سدقملا تءاولخ دي .هواهملا نواصي اوناك

 حيييل ااا 00 بت لا

 ىلع لزغي ناك ىذلا ّ نلاةلزنع و غو ةنؤمالودخ | ىسريع نملة أن ةةاكساانأثب دما ىو نيد 1 32 /
 ءابهس هلا ىذع د ودعادس

 نيعلاىفاتح اهؤامرطقيهناالهب مفتنيفةب ودالا عم اطاخت ًاءانعم نيعللءافشاهؤامودل بيلا 0 َ 00
 قامرطقيهناالهب عفتتيف هب ودالا عم طاخ ن اهانه« نإ دامو ءاوتو لايبئارسا با ىلا هتهناركش بايلا

 ىلعلزغي ّنملا اذه ناكو نيعلا فعجو لكقفاوب سبلو و صوصخم عجول نكس عفن نيعلا ىف راب
 اناتق دق ىموماياولاقف عاص ناسنا لك جلثلاك سمشا|عواطىلارح_لاتقو نمةليا لك ىفمهراجشأ |

 ليقوقامسلاه يشي رئاطوهو ى واسلا م-هياعهتللا لس رأف مدحللا انمعطي نأ كب رانلعدافهتوالحّنملا اذه

 اسلوبي هدا مادا ريناك اذافةل_اوام ولاتفكاراميلخأي نحن 0 يقال ااوه

 هنعهللاىضرةرب رهىبأ نع قفز كلذ معلا مالقف دوو ب 0 1

 ىت أن خنملءاوحالولو محللازنخحرلو ماعطلا ثيخمل ليئارسساونبالول لسو هيلعهنلا بص ةننالوسرلاقلاق
 مهسفن أ اوناكن كلو انة-اوسح امو ىأ (انوماظامو) ريغترلو نتنبول محالازغ+ /هلوقرهدلااهجوز |

 مهياعلزني ناكىذلا قزرلاة دام عطقو ىباذعكل طب ا وقت ساف ,طد-امرثك أ مهذخأب ىنعي (نوماظي |

 تيمس (ةب رقااهذه اولخداانلقذاو) لجوز-هلوق هه ىقعلاف باسحالو ايندلا ف بعتالوةنؤمالب |

 مطلاقيداعةيقب نم موقاهمف ناكل يقو نإ رابجلاةب رقءاحررأ ىهسايعن.|لاق اهمف سانلا عامجالهب رق 7 7

 تومد_عبءاحي رأستف ىذلاوههنال نون نبعشوبلئاقلانوكي اذهىلعف قنعز جوعمهسأرو ةقاامعلا || را 0 53
 - 0 عب ا ا - - 35 3 9 - | 24 0 هللا اه

 متجرخ اذا ىنعملاو ىسوم لئاقلا نوكسيفا ذه ىلعو سدقملا تيب ىهل قو هيما! ىفتامىسوم نال ىسوم | 5 0
 مكياعاعسومىأ (ادغر متثش ثيحامماواكف) سدقلاتيءاولخداة:سنيعب رالاىخمدعب هيتلا ن٠ [ كامو 1

 3 ع 2 0 ا انأ هعا )هلل

 باوب !ةعبسا ط ناكواهماون | نم ناكب ابى أ نم اولخدالاقءاحن راةب رقلانالاق نك (بابلا اولخداو) 0 0 1

 مومك ارلاكن يعضاوتماعضخ ناندنم (ادحتس) ةطح باب وهلاق سدا تدد ىهةب رق 21نالاق نمو 18 و 7 -

 تالا اولوق سابعنبالاقورافغتسالإباو سم ءاياطخانع طحىا (ةطحاولوقو) دوجسلا سفن هيدر | ع _ 1
 نيس ادن زخس
 وهو رفغلا نم مكيلعاهرتسن ىأ 23 اياطخ كلر فغن) اندلث_سمرب دق"ىلعاباطخلاو بونذلا طحتاهال 0 0
 ريغالوقاوماظ نيذلا) ريغف ىأ (لدبف) اباون ىنعي ( نينسحلادب زنسو) بونذلارتس:ةرفغملانالرتسلا | 3 1 0 9

 امدح 4 . بتلط رن

 ىأناةمساناطح مهئاساب اولاقو ةطنمابةطخلا لوقاول دب مهن :!كالذو مط لقامريغال و قاو !اق ىأ (مط لي ةىذلا | ل

 كلذاوبأف مهسؤ راوضفخييا بابلا مط عيطوط ليقو ىلا عت هننا ىعأب م ممافافدحتسا كلذو ءارج ةطنح 1 : 5

 لاقل رب رهان ع (ق) وادب ولوقلا ىفاوفلاخاك ل قارن مه ىلع را 0-5 الوقاوماظ نيذلالدبف) اقلاقو ٠ 03 | قا وفلاخ هلا قل لاقت فاتسا امج | ةاتح دد |

 نوفحزياولخٍد فاول دو ةطحاول وقوا دحس بايلا اواخ دا ليئارسسا ىنبل ليق مل_سو هياعهلنأ ىبصهننالوسر 0
 ليقءامسلا مابا ذعىنعي (ءامسلا نءازجراوماظ نبذلا ىلعانازئأف) ةرعش ىفة.>اولاقو مههاتسأ ىلع هيف (مط ليق ىذلاريغ
 ب 4 ىأ لذ - مر 1 ل ءاأ نيذلا] ديفهربدقتو ف ذح

 نوصع. ىأ (نومت_فياوناك امي) الآن وعيسةدحاو ةءاس ىف مهنمكلعفانوعاط مهيلعهللا ل سرا | ْ الو طلق تتار

 نوجرخ و دوجومءاب ريغب ىذلاو كورتمءابلا عم ىذلافءابلإب رخآىاوهسفنب داو لو ءفمىلا ىدعت: لديف مطل ادق ىذلاريغ

 هللا ىمأ اولثدع و هباو يمأ ام ىنعمهانعم سبل لوق ى !هوفل !افنرافغتسالاوةب وتناهانهملوقباو ىمأ ىأ اهرب غالوق ةطح ناكماوءضو ىنعي

 باطل هللا د_ةعام بلط رد داودعو ل قاع ميتضاربتس اءارج ةطنح ىأاناقمساطح ةيطينااياولاق ل_يقوةطنحةطح ناكماولاق ليقو

 زجرلالازئابن اذباو مه مأ حيبقت ىفةداي زاوماظ نيذلاري ركست فواباذع (ازجراو هظ نيذلا ىلعانلزئاف) ايندلا ضارعا نم نوهتشيام
 ليقوافلأن و رشعوةعب رأن اوعاطلاب ةعاس ىف مهنم تامهنا ىور مهقسف ببسإ ( نوهت غب اوناك امي) از جرل ةفص (عامسلا نم) مه ماظل ءهبلع

 (ةطحاولوقو) هلاعطاوتو

 ة_جلاك طا نم 'ةلعف

 فوذ_# ادم ريخ ىهو

 ك ىمأوأ ةامحاتل سم ىأ

 دقو بمتلا لد الاوةام>

 انع طح ىنعهع هىثئرق

 قضراماو دماج و5
 ليقو تابثلا ىنعم ىطعتل

 ىف ط# نأ ىأ ةطحان سمأ

 اهيفرقتنوةب رقلاء ذه

 ةرفخ٠و ةبوت هل تناك



 ةبوتلاببس لظلا نال بيبستلا ىلوالاءافلاو تركن اوةب وحل اوفعب (ميحرلا) ترثكناوُةب وتاالوبقبلاضفملا(باٌوتلاوهدلنا مياعباتف)

 لاقهنأكف وذح طرشب ةقاعتمةئلاثلاو مهسفن أ لتق مهتب وتل عج لا ءتئئاذا مكسفن اول قاب وتلا ىلءاوُم زعاف ىندملانال بيقعتللةناثلا و
 لعفب ءاصفرقلا بص:ت اكردصملا ىلع )هه هز اهعاصنن اوانا ع (ةرهج للا ىرث ىتح كل نمؤن نل ىسوماب متلقذار) ؟يلع ب اتدقف متلعف ناف

 22 0ث اولا ع 0 2 5 : : اس
 لحروا د_يبواقتاو اهلت "ل قرب ا هنويح لح نمل و ا مظوهوةوءخ

 هأب اوهنباىربلجرلا ناك-ذ موماعاوا بق اوفويسلاو رجانخلاموقلاتلص اوه ونةدود يمص نوعلم وهف

 هللا لسرأف لعفن فريك ىسوماياولاقف ىلا هت هنلا مال ىضملا عنك افهل قريفهراجوهقي دصوهم رقد

 ىسوماعد لقلارثك اماقءاسملا ىلا نولتقي اوناك_ةاضءب مه-طعل رعبمالءادوس ةباحب_س مويلع ىلا عت

 مهنعةباح_لاهللا ف ثكفةيقبلاةيقبلا ليئارسا و: تكءاهبرايالاةوهيلا اعرضتواكب وهلا نو رهو

 دد_ءعناكهنعهللا ىضر بلاط ىبأ نبى لاق ىلتقلا ندفولأ نع تف شكشف لتقلا نءاوفك,ن أ مه ىعأو
 ناك-ذة:2 لوتقملاولئاقلا لخدأ نأ كيضرباعأ هيلا هللا ىوأف ىسوم ىلع كلذ دتشافافل نيعيس ىلتقلا

 مس عأام متاعف ىأ ( يلعب اتف )لج وز هلوق كللذف 8 هب ون ذهنعار فكم قل نموا ديهش مهنملتق نم

 لجوزعهلوق ُه «ةلخ (ممحرلا)ةب وال لباقلا ةرفغملاب عاجرلا ىأ (باوةلاوههنا) ةكدعزوا>تف هب

 لجوزءهللانا كلذوانايعىأ (ةرهجةتلاىرنىتح) كقدصن نلىأ(كل نمؤن نا ىسو.اي ملق ذاو)

 تاقياءانيسروطئلا ىسوم مهب ج رسواواعفف ميبايئاو رهطواو رهطتواوموص مطلاقومهرايخ نم الجر
 لبا ىدغتو مامغلا دوم هيلع عقو لبجلا نمانداماف لف لاقانبر مالكعمسن نأاذل باطا ىسوملاولاةفهب ر

 ىسو٠ ماك هوعمسو باخ مهن ود برس ؤ هيل ارظني نأ دح أ عيطت_سيالف عطاسر ون ههجو ىلع مقو هب ر

 تدوم ازد ده صم ضرأ نم م..تجرخأ ةكب وذا اللا انآ ىلاعت هللا ,هعمس او داهم ود سحأب

 ا.ءاوةرهج هللا ىرن ىتح كلل نمؤن نلاولاقف مهيا|لبق امامغلا فكن او ىسو غ رفاماف ىرعغغاوديعتالو

 توملاىهليق (ةقعاصلا م_:ذخأف) ملعلاةب قرلابدارملا نامهوتممهوتبالثل ةب ؤرال ديكوتةرهجاولاق
 نال_-قواهباا نب رظان مونوكع نتمال توملا اهنمدارا|ناكولذاهدرينو رظنت مث اوهلوق نال فعضهيفو

 تءاج ل يقو مهتقوحأف ءامسلا نمتاز,ئاران نا ليقق سبا كلذ قاوفاتخاوتوملا بيس ىه ةقعاصلا

 ىنبللوقأ اذام ىطالوقي وعرضت, و كرب ىسوم لعج اوك اهاماف توملاهلخ أي فيكض عب ىلا كضعب
 لزي لفانهءاهفسلا لعفاعانكلهتأ ىاياو لبق نم مهتكسلاهأ تئشول مهرايخ كله دقو مهمين اذا ليئارسا

 كديوويصبك ضع ىلإ مهضعب نظييف وام وياوباعان لردع الع رقما قلطك |ىتحهب ردشانب
 ولد كفا ازرا رمكلاجا ةيقباوفوتسنلىأ (مك_:ومدعب نم) 8م انييحأىأ (م' انئعب مث) ىلاءتهلوق

 اذالظو) لجوزعهلوق ُُه )ن وركسشن ماعا)ةمايقلا موك ااوثعبب مل مطاجاءاضقنالاوتام دقاوناكم هنأ

 هب نولظة_سيالو مهرتسي ئمهيتلا ىف مط نكي مهنا كلذو سمشلارح ميش .هينلا فىنعب (مامغلا يلع

 مطع ىضي نو نمادو# مط لعجو سمشلا نم مهرتسإاةيقر صيد امام هللا لسر اق ىموم ىلا | 30

 نيبجنرتلاوه ّنم لانى لعنورثك الاوهيتلاف ىأ (ىولسلاو ْنملا كيلعانلزتأ و) رقنكي ملاذاليللإب

 ءافشاهؤاموّنملا نءقاكسلا لسوهياعهللا ىلصهللالوسرلاقلاقدد, ز نب ادعس نع (ق) بءنريغ نم

 نملاحلا ىلعوأ سولحلا

 ةرهج ىوذ ىأ ىرن

 ىأ(ةقعاصلا <تذخأف)

 ناىور,#هتةرح افءامسلا

 م.اوناك نيذلا نيعبسلا
 دنع مالسلاهيلع ىمو»

 هلاولاق لبجلا ىلا قالطنالا
 هديعاس ل دخلا دعت م نحن

 ةرهج هللا انرأذ ءالؤه
 كلذهتاسىسو٠لاقف

 تركنا اولاقف لعمااف
 كل نموت ناذ ىلاعتتتلا

 ثعبف ةرهجهللا ىرن ىتح

 موقرح افةقعاص مهلعمللا

 ناك ولهنال ةيؤرلا نى

 اوءذ_عءاملل ةبؤرلا زئاح

 ثوبذلازتاجوهامل وب
 مهرفكب اوبقوع اما اناق

 ىر ىت-> خال نمُؤن ناذ

 مهم امك ةرهج هللا

 ناءالا نعاوعنتما مونالو
 هن زيك هروهظدوب ىسوكع

 ةرهجم-( راو ري ىتح
 تبجاو ءايدتالاب ناءالاو

 الومهتاز جمر وهظ دعب
 مهيلعتايآلا حارتقاز وج

 داشرتسالاؤساولأ سيل مهنالو
 من أو)دانعو تنعتلاؤسلب

 تلزن نيداهياا (نورظنت
 ك0 ا م م

 مامغلا اثلعج (مامغلا ياعانللظو ) توبللا دعب ثعبل |ةمعن (نوركسشت لع ؟#:وم دعب نم)ةراثالاهلدأوك انييحأ(8 انشعب مث)

 خسنتال ,مايثوهئوذ ىف نوريس ران نمادو# ليالا,لزخي و سمشلا ن .مهلظر مهريسب ريسن باحسلا مط هللار خس ةيلا ف كلذو ملي

 (ىوللاو) عاص نانا لكلا سمشلاعواط ىلارجفلا عواط نمجلشلا لثم ىوملعلزني ناكو نيبجترتلا ( نما <لعانلز أ و) ىلبتالو



 فذااطاىأ (لعلامتنعام)

 (نوملاظ مت أو) روطلاىلا
 رش 0 ةداثقلا ؟ءضو ىأ

. 1 0 
 يا لاح هإ او (>--وه»

 انوفع م( نيا ظدو# ةءع

 متعومءا ئ ة

 باكل! ىموماشت ا ذاو)

 8 الأ ىندب (ناقرفلاو

 5 ةرووانزن ءاباك هن وك ناد

 لطابلاو ىلا نيب قري
 تيار هريظاوةاروةلاو»و

 لجرلادي رتثيللاو ثيغا
 ةءارهاو دوما نيب عماجلا
 قرافلان اهرب! وةاروتلاوأ

 نم ناعالاو رفكلأ نيب

 نم امهريغو ديلاو اضعلا

 قرافلا عرشلاوأ تايآلا

 ليقو مارخاو لاله !نيب

 وأرحلا قال_ةناناقرفلا
 نييوهندب قرف ىذلارمهنلا

 (نودتهتكك-اعا) هودع
 لاقذاو) اودنهت ىكل

 نيذال (ه«موقاىسوم
 كنا موقاي) لجتلا اودع

 م داحإب م فنأ متماظ

 قا ىذلاوه ( مترابيلا
 توافتلا نم ادي رب احلا

 مه٠ناك ال عد رقت هيفو

 ميك-حاملاعلاةدابعكرت ن٠ آآه 3ك!

 نم ءاربا يح ارب ىذلا

 رقيلا ةدامع ىلا توافتلا

 ا اولفاف )ةدالبلاوةوابغلا ف لثموه ىذلا

 ةباهذ دعب نم (هدع!نم) صفحو ىكمراهظال اهنا رمدعال ىفاثا|لوعفملا 06 ِ(

 روطلا نم طريه ىت>اث د> اهيو ث د لهل نيعب راقب هنا لي ةو مالقالارب رص هعمس اواي هب رو درب ز نم |

 اماف ل سرع ةإ هد رم ند جورخلا ادو ارآنيح طبل | نمارينك اياحاوراهةسادق ل. ارسم وة

 هوعردتسا ىذلا ىل+ ١ نا ى ماسلا ىط لاق ىءوم ل_ىفامأف مهم د. أ ىف ىل+ اكلذ ىق:هموقو نو عرف الد

 نورهنال.ةوهبأراهبفىربو ىمءوم مجري ىت>اهيفهونةدارةريفحاورغحاف كل لال منغ طه |نم

 اهذخاىتا ةطيقاااهذ ىقل أم ماي اةثال' ىف الع اهغاصو ىرماسلا اه فخ | ىلإ! تعمضج اا ماذ الذب مهن سما

 ناك ليقوةرو>راخورهاو+اباعص م بهذ نءالعرادؤ مالسااوةال_ىلا هيلع لد ربج سرذ بار نو

 ليئارساو:ب ناكو هيلطي جرو انهههكرتف ىأ ىف ىمو.هلاوكطا اذهى ماسلا .طلاةف ىثع درو |

 ليقوة:فلا قاوءقوىسو.عجربمواموب نورث عىخ ماماف نيموبةلِالا عم مويلا أو دوق دعولا اوفلخأ دو

 عجري مو نون الثا! تذماماف ةرمدعلا كلل: ىف مهتنتف تااكتف ةرمشعلا تدبر ز مللي ني”الث هه دعو ىسوم نأك

 (لجملامتدختام) لدوزع او3 كال ذف حصأ اذ هو لج رق ريشع ىنثا عم نورهالا مهلك ءد_بعليقو |

 ه1 سفن النوراض ماو ىأ (نوللاظمتثأو) ىسومدعب نمىأ (هدعب نم) اطاىنعي |

 نءىأ(كلذدعب نء) كنعان زوار كب ونذانوىأ (مكدعانوفعمث) اهعضوءريغىفةدابعلا متعضو

 لصأر كيلا ىيلص نحو نع ىوفغ 0 (نوركشت كلاعا) لجتلا <تدارع كدعز ا

 ش برضأةثالث ىلعر؟كاواهرت_سوةمعنلا نا.سضوهورفكسا!هداضإ واهراهظاوةمعنلارودتوهركشلا |

 ةافاكموهو حراوجلارئاسب 0 ةمعنلا ىلءءانثلا وهو ناسالا ر كشو ةمع !ارودنوهوىاقا رك |

 ادكتلا ةق.قح ل_ةوةينالعلاو سلا ىف حراوملاع يم ةعاطااوهرك-ثلاليقواهقاقح سار دق ةمعنلا |

 ركسشلاب ىنتىمأو غباوسلا ,عنلا "ىلع تءعن أ ىطالاق مالسلا و ةالصلا هيلع ىس وم نأ ك-حوركشلا نعزدكلا
 نأ ىدبع ن«ىبسح !ءهقوفال ىذلالعلا تماعت ىمو ءايهيلا ىلاعت هللا واف كن .ةمعن كابا قردشدا فاو

 نءزمجلاب دبعلا فارتعا عج نمنادعبس مالا وةالصا!هيلعدوادلاقو ىنم ىهفةمعن نمهنام نأ معي

 اهدعب هللا ىصعبال نأةمعن لكر كش ليضفلالاقو ةفرعمهتفرءم نعزكلاب هفارتعا لعجأك ار كش هركدش

 نملركشلا ليقومنملاىريوةتبلااها اراب علا ردش لقو اهو دةمعلا ركش ل فو ةمعتلا كتي
 ىسوماشست ا ذا او) لجوزءهلوقلاضفالاو ناسحالاب كنود نمل وةافاك اب كريظناوءانثلاو ةءاطلابكقوف

 لالحلانيب قرفملابادكلا ىنعملاوةدئازواولاو باكل! تعنوهلل وة (ناقرفلاو)ةاروتلا ىنعي ( باكا
 ىنعي (نودتهتمكلعا) ةيلصأواولاو ءادعالا ىلعرصنلاوهناقرفلاليقو نا.الاو رفكتااو ماراو
 (لجلاو ذاك فن أمتماظ كن !موقاي) لجتلا اودبعنيذلاىنعي (هموقلىمو٠ لاقذاو) ةاروتلإب

 اولاقةي وتلا ىفلاخولا اوعجرأىأ (مكنرابىلا اوبوتق) لاقعن_هناماولاق هناكف هنو دبعتاطا ىنعي

 ىلعمدنلا نعةرابعةب وتلا تاق ناق مرج ك<نمءىربلا لّقيل ىنعي (مكفنأ اولتقاف) لاقبوتن فيك

 دارا سيل تلقندقلاب ةب ولاريسفتز وف يكف لقال رياغماذهوهيلادوعبال نأ ىلع مزءلاو سب ةلا لعف
 ةالصلا هيلع ىسو ىلا جوأ هللا نال كل ذكناك امناو لدغاالا متتالمهتب ون نانايب لب لتقاإب ةب وتلاريسفت

 اوباتدقو لتقلا اوقصسا يك-ذلتقيال ةدرلا نهيئادلا تاق ناف لدقلابالا متالدنرااةب وت نامال_سااو

 اما ةدرلا نمبئاتلال_ةقي نأ ىغتقي ناك ىسوم ع رش ل علف عئارمشلا هيف فاتختامم كلذ تاق ةدرلا نم

 لمحتو لدقلاىنعي (مكتنرابدنع ل ريخ كلذ) لجتلاا اودبع نبذلا قسىفاصاخوأ لكلا ق> ىفاماع
 ننيبتح ا تا ىلاعت لنا سمالرب صن اولاق لّقتلاب ىسوم مه ىمأ امافه4:مدءال توملانال ةدشا|هذه

 20 اا ا يي

 ةوبحلا اضعب مهضعب لق هانعم ليقو منا اوهور هاظأ | ىلع وه لق (مكفن

 ةيصعملا ىلءرارصالا نم (مكنرايدنعكلربخ) لتقلاوةب وتلا (ىلذ) افلأن وعبس ل قفة دبعلا اولتقي نأ ل جتلا دبع: ل نم يمل يقو



 ناصح فل اهئآم 0 ةوتايشاارثاس ىوس ليخلا مهد نما نعت ا ل

 ناكوفا فالآ | ةعمسف نوعرفذ ناكر زا 5 يقام ار سا ناكو مهدأ

 ا ىت> ليث أرسم
 ١ ني ريصماوق فهدونج ىف نوعرفب مهاذاف سمشلا تقر.

 اوئب راسو ةدمعالا ,ععم فا ف اا ةئامو بارح فلفل ةثامو بشان ما فاأ ةثام هيد نيب

 :أنيحاورظوةدايزلاةباعىءاملاوردلا اولصو
 هاناخ د ناامامار علاو اناتتاتكر د ناار وع رئأا سض تل

 لاق وهب رمق همك ناه- لا هللا حواف هعطإ ف هب رمضذر أ / ١ كاهءعب برضا نأ ىسو.٠ىلا هللا جو هاقازق 5 ع

 أ قي رط مهنم طب_س لكدلاقي رطرشعانثاهيفرهظو ميافعلا دوطلاك قرف لكناك_ذ قافن افدلاخإب أ يقافنا
 | تضاخواسب, تراص ىت>راارعق ىلسهشااو رلاةثلا ل_سرأو لبلاك ن يقي رط لكن يب ءاملا عفتراو
 ١ لك لاقرا اوفاقئاضعب مهضعب ىربال مخضا !لابخلاك ءاملا موتاوج نع قي رطىف ظبس لكر لا ٌليئاريساونب

 | عمسإ واضع مهضعإ ىرب كامشلاكءاملاراصف بشت ناءاملا لابج ىل هللا جوافانن او ا ثالهدق .منم طيس

 / نوعرف ن٠ ىنءي(8 انيحاف) ردا بان قر ؤذاو ىلاءتهل وق كلذ نيملاسر ملا اوريع ىتح ضع مالك مهطعل

 فريكردلاىلا اورظن !هموقل لاق ةافن ءءارفر كلا ىلا لعوامل نوءعرفذ نأ كلذو نو 7 :رفل انقر غآو)

 نادل اولاقل.ةواولخ دب نأهموق 0 عذر < || اولخداىب رع 1نذلا ىديبع كردأ ىت> ىتيه نه قاشأ

 نأ سرفنو 4 رؤ لدخ ىف نك < مو مهد ناص>ىلعنوعر ,ةناكوىموم لخداكرحلا لخ دافاب رتنك

 راا مهقااهح .نوعرف ةمهدأ مئاماف رصا ضاخوهم دقت قب دو ىث /س رف ىلع مالسلا هيلع لير يجءاخ
 وهو مهقوسي .عفلخ ليئاكيمءاجور هلا فهفاخ لويخلا تمصقاوأي_ثهسعأ ن٠ نوعرف كالعملو اهرثأ ىف
 جور لاب مط ا مهوربلا نه لي ربج ج رخور علا ىف .عاك اوراص ىتح مسباح باو قيال اول وسرؤ ىلع

 مزاقااروهو خسارف عب رأردلا فرط نيب ناكو نيعجأ مهقرغأو مهماع مطتلاف هنخاينأر لا هللا ىماف

 فارع نوعرف ل ؟قارغاناكو فاساهللاقي رصمءارو نمر_< وهل يقوسرافر<ع نم فرط ىلء وهو

 مهف ذقرصلا نا ليقو مهعراصمىلا ليقو مهك اله ىلا ىنعب (نورظنت متأد) هلوق كلذف ليئارسا ىن نم

 هلوق ُُج ىلاعت هللا ر كش مولا كلذ مال_بلا« باع ىد .ومماصفءاروشاعموب كلذ قفاووموبل ا اورظن ىتح

 ء ىحعهد_ءودللا نا كالذو لوبا ىسوم نمو مالا هللا نموهوةدعاوملا نم (اندعاوذاو) لجوزع

 رجشلاوءاملا نيب نم ذخ اهنال ىشوم ىمسر بشل اوءاملاةبربعلاب ىسوف برعم ىربع مس!( ىسوم) تاقيملا

 نمرشعوةدعقلا ىذ نم نيثالثةليانيعب راءاضقناىأ (ةليانيعب رأ) ىسوم ىمسفانبس نيشلا تبلق مت

 مدقأةماظلا نال ليقورمقلارب_س ىلءتءعضوةيب رعلارهشالانال اراهنلا نود ليلا عراتلا نرقوةخلاىذ

 كاد اد 3 ءوضلا نم

 مك ةعير شالو باك نكي لومهودع قرغأور هلا نءليئارسا ىنبةننا تأ املءاماعلا لاق

 1 رتاةيمىلا هاذ ىلاهموقل ى سلا تءاروتا ل .دوم هللادعو

 هيلع ل. رج هاتأدعوملا ءاحامافن وره هاخأ مولع فاخساو إيل نيعب رأمهدع وونورذنامو نوتاتامنادب

 هارفهب رتاةيمىلا ىسوع بهذيل ىحالاا ي_ثبيصيالة ايا سرف للاي سرف ىلع مالسلاو ةالسصلا
 نامركل يةوارجام نهأ نم ناكل يةرر ةظ نب ىسومهمساس عنب !لاقواضمهمسااغئاص ناكو ى ماسلا
 رقبلان ودبعي موق نمناكو مال_سالار هظب | ةفانم ناكوة يصاسلااطلاقي ةليمق نم ليث ارساىنب نمل قو

 ليقوان أت !اذطناهسفن فلاقفل لاما فرضخي سرفلا مدق عضوم ىأرو سرفلا كلذ ىلع 5 ربج ىًأراماف

 ّى - ئثىفىتاأ!ذاهناهعور ف ىتًاوهس 3 بارت نمهضية ضيقف نوعر ةمادقرصلا لخد نيح ليربج ىأر

 حاولالا تناكو حاولالا فةاروتلا هياعهللالزن ا وةلما نيعب رآروطلا ىلع ثكمو تاقيملاىلا ىسومبهذاءاف
 00201 222522225255232 222:2 2 ا ا تت تت تت تس ب م ل ل م ل لم ل ل م لل لل

 لآ [5 0 ةيحئاف) |

 (نورظنت مت أو نوءرف
 الو هنودهاشتو كلذىلا

 لاق امناو هيفنوكسشت
 نال (ىسو.اندعاوذاو)

 ىولا هد_ءو ىلا .ءنهللا

 تاقيلل ءىجلاوههدعوو

 ناكثياندءوروطلا ىلإ

 وز لخد امل ىرصصب

 كاله دوب ردم لي ثارسا

 را مط نكي /ةنوءرف

 فاءتهللا دعوهملانوهتذي

 ةاروتلاهياءلزني نأ ىسوم
 ةدعقلا اذاتاقي» هلبرضو

 لاقو ةخلا ىذ رثءو
 نر (ةليل نيعب دأ)

 ىايالاب اهررغروه كلا

 ناث لوهفم نيعب رأو

 سيل هنال فراالا دءاول
 نيعب رأ ىف هاند_عاوهانعم

 ةلي



 ىف
 ا .٠ .٠ ه4 ماا 5 00 7 ه . 96 ١ 2 ٠ ٠

 هةيصقو لوعررب و نونبافنهافان_صا لا_عالا قى مهفنموالوخوام دخ لاار سان لل مدح نوترو

 ةوقلاودذق نوعرف لامع ىفافاذصا اوناكبهو نبال ةوةب زجل هياع عضو ل عىف نكي مل ن.هو هنو.« دع

 نايب (مءانبأنوحيذيإ رج م
 كرئاذلو نو موس هلوقل

 نويحتسيو) فطاعلا

 1 نوكرتي (مءاسن
 امءاو ةمدخلل ءايحا

 ةنهكلا نال كلذ مهباولعق

 هنب نوعرف اورذنأ
 هكلم لوبي دولوم داوي

 ملفدورماو رذنأك هببسب
 ىف امهداهتحا امهئع نعي

 هلنا ءاشأم ناكو ظفحتتا

 نا ةنح (ءالب كلذ فو)

 هب ريشاناةمعنو نوعرف
 (مر نم) ءاجئالا ىلا

 ةفص (ميظع) ءالبل ةفص
 انلصف_ (انقرفذاو) ةيناث

 ىتح ضعب ووضعب نيب

 فن_در اهلقث وا ععطق نءمهرووظتر دو مهفانعأو مميدبأ تحرق: ىتح لاب نمىراوكانوخلسو أ

 نوراحتةفلاطورجألا نو طي و نيدلا نوب رم, ةلاطوروصقلا هنوني نيطلاوةراخ !نولقي

 سمشلا هياعتب رغنف مو لكاهنو دوي ة ب رض ةب زا ىنعي جارح مهباع بر ضير مهن ,ةفعضلاو نودا دو

 منوموسي ريسفت ليقوهنحس:« وناتكلا ناز ءاسنلاوارهش هةنعىلا ادب تلغي رض ىدؤي نأ لبق ١

 كلذو هاي أن منوكرت. ىأ(8ءاسن نويحعتسي رمءانب نوحيذيإ] لج وزع هلوقوهوهدعبام باذعلا ءوس
 اهب ىطبق لك تقرح ا ورصع تطاحأو سد_فملات ين نمتابقأ اراننأك همانمف ىأر نوعرفنا

 كك اله هيدي ىلع نوكيمال_غدلوباولاةفهاي ؤر نع ة:هكلالأسو كلذهلاهف ليثارسسا ىنبل ضرعتتملو

 لتق ىت- كلذ نلعفي نكفلب اوقلاب لكوو لل. ار سا ىنب ىفدلوي مالغلكلتةب نوعرف ىماف ككلملاوزو
 طبةلاءاسؤر لخ دف ليئارساىنب ةخيشم ىفتوملا عرسأ وافل نيعب_نيقوافلر شع ىنثا ىموم باطف |
 ظ لمعلا مقينأ كشوف مهرابك تومي و.هراغص عذتف ل ئارسا ىنب عقودف توملانا اولاقو نوعرف ىلع

 ة:سلاف ىسو.دلوواهف جذبال ىلا ة:لا ىف نورهدلوف ةساوكرتي وةنساوحبذي نأ نوعرف صمافاذلع |
 ىلءوةميظعلا ةمعلا ىلءىناطيءاليلاو ناحتتماو رابتخا ىأ(مظعوكب 8 نمءالب كلذ فو)اهيف عذرا

 مكب ر نمءالب لذ ىفرهلوة ل نافربصلابة دشلا ىلءو ركسشل|,ةمعنلا ىلع دبعلا هنناريتخييل دي دشلا ةنحا

 لجوزعهلوق و ةمعناا نمناك ءاجنالا ىلع لج ناوةنحلاوءالبلا نءناك نوعرف عنص ىلء ميظع
 ىيسورحبلا ؟-لوخدبيسب كلا مهيفانلعجو ضعب نم« ضعبانلصف ىأ ( رحبلاكبانق رفذاو)

 ة(ةدقأااقايسرك ذب هعاستالار ح ل تا

 وامه ىقبل طبقلا ىلحاوريعتس ناو جب دنا ىلا رسل يدوب قاوعتس نأ موق ى بوم اق ا ا ريتا ناب قرف

 انزدلو لكو ليئارسسا ىنبىلاليئارسا ىنب نم طبقلا ف ناك انزدلو لك هبا جرعا و لاملالجال مهوعبتيل أ كيلا نالءاشالا نم
 لك تاف طبقلا ىلع توملاهّللا قل ا وهب ىلا دلو لك مج "رب ىتح طْبقلا ىلا طبقلا نم َلَئارسا تف ناك

 كلت حاصاف كيردلا حيض ىتح مهياطفف ج .رخاللاقف نوعرف كلذ غاب ليةومهنف دياولغتشاف مل ىركب
 هرغصلةنس نب رمثعنب| نودعبالافلنورشع وفلأ ةا قس مهو ليث ار سا ىب ف ىموم جرخو كيدةليللا

 امافة ماو ل جر نيب امان اسن | نيعبسو نينثا بوقتعي عمر ءاولخد موباوناكو هريكل اس نيتس نإاالو

 كلذ نع مهأسو ليئارسا ىنب ةخيشم ىسوماعدف نو.هذب نيا وردي ف هينلا مهيلع بر ضريسلا اودارأ
 كلذلف مهعمهوجر خخ ىترصم ن.ءاوجرال نأ | دهعهتوخا ىلءذخت وملاهرضحامل فسو.نأ اولاقف

 ربقنبر ألعب نملك هنا دشنأ ىدانب ىسوم ماقفهوملعي لفهريق مذوم نعمطأ سف قب رطلا انيلعدسنا
 هتوص عمسإلف ىدان وهو لجرلاب رين اكفىلوق عام نعهان ذأ تمص لعمل نموهب ىقربخأالا فسوب
 لأس أ ىتحلاقواهيلعىناف كلأس أملك ىنيطعت اهربق ىلع كتللد نا كتر أه تلاقف مهنمزوحت هتعمس ىتح
 ايندلا فا ذهرمهم نم ىنجرخسأو كعم ىنلجاف ىلا عيطتس الز ومع ىف تلاقف اهؤساهيطعي نأ ىمافىب ر

 ددع ىلعرم دع ىنثا تاك

 اوناك(ر حبلا كب) طابسالا
 ءاملاقرفتي و هنوكلسإ

 قرفاماكف مهكولس دنع
 رأ ميسي هانقرفوأ موم

 نوكيفكباستلم هانقرف
 ناىور لاخلا عضوم ىف

 ى.وم اولا ليئارسا ىنب
 انباحصأ نبأ مالسلا هيلع
 ءاملا فوج ىف لينلا فهنا تلاق من لاق كعماهتلزنالا نا فرغ نم ةفرغلزغتال نأ كلأساف ةرخآلا ىفامأو 0 7-5 0 0 _ 3 8 ا _ 5 2 ا 0

 سمأن م غر فب ىتحرجفلا عواطء_فعرتؤي نأةندااع دو ءاملا هذعرسفهتنااعدفءاملاء_هعرسسح ن أننا عداف 1 0 0 7-0 2 5 6 5 هلإ
 م ى ورمرم نم قودنص قوهو هجر خساف عضوم ا كلذ ىسومر فد مث فسوب 2 ةلارشرف انلاسدقد ميش لح و ردزه فقر دبس قوهوهجركماف عضوا كلذ ىسومرفج م فس د

 ىلأ ىف مهبلط يف نوعرف جون مثمهتمدقم ىف نورهو مهتقاس فوه ليئارسا ىنبب ىسومراسف قيرطلا مط مق
 مهمالك اوعم اسنواوءارتف

 فلا



 رداام نوءقوتيم#هنال (نيعشاخل ا ىلعالا) مالا اذه ىل هربك كلو نءةليقثةفاشل (ةريبكل) ةناعتساللوأةالصالريمضلا (اهنأ وز

 هيف نوعمط, وهدد عام لينوهباوثءاقل نوعقوتي ىأ( مب روقالم هنأ نونظ, نيذلا) هلوق ىلا ىر'الأمهياعنوبتفاهبعاتم ىلعنير باصال

 ءازاب نقوم نم اناو كاد سح لع نولمعيف ءازحلااءامتا نهدبالهنأ نوماعي ىأ نوماه.هللاد_بعةءارقل نونقيشب نونظي رسؤو

 هوشر اعع مو روقالموةب قرلابءاقللارمسفودايقنالاو نيللاف عوض اامأو نماطتلاو تابخالا عوشخلاو ةصااخ ةقشم هيلعتناكباوثلا جربو

 دك انلل ركجلا (مكيلعت معن اىتااىتمعناورك ذاليئارساىبباي )اوس دح اةرخالا ىف مه يم |كلعال(نوعجارهيلامهآو) فيك الب

 عار ذا ىأ ىتمعن ىلع فطع بن (مك-_ةلضف فأو)
 ) ١١

 ن-سفنلا سبح هيف نالموصااوهربصلا ليقوضئارفلاءادأ ىلعريصلابليقو ىصاعملا كل تاذالا نع

 هأنعم ليقوةالصااورب_لا نيب اوعجاىأةالصل اوسفتلاراسكن اه يفوت اذال ارئاس نعو تارطفملا

 بادآلاو ناكرالاةاعارمو باقااراضحاو ةنلا ميحصت نماويف بح ام ىلعوةالصلا ىلع ربصلاباونيعتساو |

 هن زحاذا إ_سو هيلعةللا ىلص ةللال وسر ناكو اهاوسام كرتةالصلاب لغتشان مناف ةيشااو عوشملا عم |

 مثقهوخأول ىمنهنا امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نء ١ نعوةالصاا ى ا سمأ ءزهأ اذاىأةالصلاىلا عزف ىمأ

 لوقيو هوهتا-ارىلا ماقمثد وجا امهيفلاطأ نوتعكر ىلهف قب رطاا نع ىحشنتمثعجرتسافرفس فو هو
 ىنعل (نيعشاخلا ىلءالا)ةليقث ى أ( :ريبكل) ةناعتسالال يق وةالدلا ىنعي (اهنا و) ةالصااوربصلاباونيعتسا

 ةعاطلا ىلا نك اسعشاخلافنوكسلا عوشخلا لصأو هلل نيعضاوتلا نيعيطملا ليقو نيفئاخا ليقو نينمؤملا

 نالنيعشاخلا رب_غىلع ةلقثةالصلاتناك اهناو حراوملا ف لمعتسامرثك أوةءارضلا عوشالا ليقو

 ىلع فاخو !باوئاطوجربىذلا عشاخل اامأو هيلعةليقث ىهفاب اق ءاهكرت ىلءفاخالواباوثاط وجر بال نم

 ةرخآلا ف ىنعي ( مهبروقالممهنا) نوماعي ل بقو نون قيتسيىأ (نونظب نذلا) هيلعةلهس ىبهفاباقعاهكرت

 مطامعاب مهب زجيف توملا دعب ىنعي (نوعجار هيلا مهم أو) ةرخآلا ف ىلاعت”هئلاةب ور توبث ىلع ليادهيفو
 ىرخأة يم مالكلا اذهداعأ امنا (كيلعتمعنأىتلاىتمعناورك ذاليئارسا ىنباي) لجوزعهلوق 0:
 ىلع ىنعي ( نيلاعلا ىلع متلضف ىفأ او )سو هيلعهللا لصد عابتا كرت نماريذو مهيلعةححللا ديكوت

 ىأ (اموباوقتاو) ءانباللفرسثلاهب لصح نكللوءابآلا ق> ىف ناكن اوليضفتلا اذهو كن امز ىلاع

 سفن بونتالهانعم ليقواهمزلاقح ىنعي ( أيش سفن نع سفن ) ىضقتالىأ (ىزجنال) موي باذعاوشخاو

 ىأ(ةعافش اهنملبقتالو)هيب أ وهمأوهيخأ ن هءرملار في لباوماصأ ام ايش اهنعدرتال اوةمايقلا موب سفن نع

 هنلادرفانؤابا انل عفشياولاق دوهيلا نا كا ذوةرفاك سفنلا تناك اذاةءافشلا لبقتالىنعملاو مويا كلذف

 ليقو هياعايجاو ناك ام ىصاعلا نع ىضقنال عيطملاةءاطنا ليقوةءافشاهنم لبقتالوهلوقب كلذ مهيلع

 'ئشلاةلئاميوهوةيدفىأ (لدعاهنم اخ ؤيالو) اهنملبقي الع يفشب تءاجولةرفاكسلا سفنلا نادانعم

 انصاخذاورك ذاو ىأ(5 انيجتذاو) لجوزءهلوق# باذعاا ن:نوعنعالىأ (نورصني مهالو) علا

 هعابتا نم ىأ (نوءرفل ؟نم) مهفالس ا ةاجنب اون مهنال مهيلعةنموةمعن اهدتعاف كدا دجأو مفالسأ

 ديلولاهمسا ناك اذه نوعرفو قرلامعلاو طبقلا نمرصم كل ناكنمللعمسا نوعرفو هنيد لهأو

 أوس)دنوقيذي ومك-#:وةلكيىأ (مدنوموس) ةنسةثامعب رأنمرثك ًارمعو ناي رلا نب بعصم نبا
 ناكلذراذك ةرصو اذك ةرص باذعلا فك: :وفرضي ليةوهأوسأوباذعلادشأ ىأ (باذعلا

 نوريفغلا ملا ىلع (نيملاعلا ىلع) ىليضفتو
 نماملاع تيارلاقيسانلا

 ةرثككلا دارااو سانلا
 مويىأ (اموباو-ةناو)

 هبلوع-فموهوةمايقلا
 (سفن ىزجنال ) فرظال

 ةرفاك( سفن نع) ةدمؤم

 اهنع ىغقتالىأ (ًايش)

 اكرام قولا ,ءاش
 0 .وادنل ا و

 ةاجلاو ءازجلا نم اليلق
 اموب ةفص لحل |ةب ودم

 فوصومىلااهنم دئاعلاو

 ىزجنال هربدقت فوذح
 (ةعافشاهنم لبقيإل و)هيف

 ىَرَص و ىمعاتلاب لبقتالو

 ىلا عجبا هنم ىفريمضااو
 ليقنال قاديفولا سفنلا

 لءةوةرفاكلل ةءافشاهه

 مهءابآنا معز دوهيلا تناك

 مط نوعفُي ءايبنالا

 اه هلوقك وهفاوس واف

 نيعؤفاشاا ةعافش مهعفلا

 ىفن ىف ةبالابةلزتعملا ثيشتو

 دود ىم ةاصعللةعاف_ثاأ

 رافكلا ةعافش ىنملانال

 ماللا هيلعلاق دقو

 ةلالدل عجون وناعي( نورصني محال اد) ىدفمللةلداعماهنالةيدف ىأ(ل دعاهنم نخيل و)اهلت ماهيب ذك نم ىنمأ نمرءابكلا ل هال ىتعافش

 تادبافليهإب رغصي كلذلو لهأل لد (نوءرفل ؟نم# انيك ذاو) ىسانالاوأدابعلا ىنعلرث ذوةريثكلاس وفنلا ىلعةركذملا سفنلا
 مدرلا كلا رمصيقك ةقلامعلا كلم نم !ءنوءرفو ماخحاو فاكسالال [لاقي الف مههابشأو كواااكر طخ ىلوايهلامعتسا سام هؤاه

 لاقي ييسر دصءوهو نو ءوسيل ناثلوع-فمع وسوةيلاطمو اةدبا نص عببلاةمواسءوهيلع كنود :(باذعلاءوس) توخي ىنعم

 هعلفف اوهدشأىسهلكب اذعلاو باذعلاءوس ىنعموامهح ف داري لعفلاءوسو قل خاءوس نمةللابذوعأ



 اهم وكرت ( سفن أن وسفنوأل
 اهيفوأ مال_لا هيلع

 كرتوةنارخلا ىلع ديعولا

 لمعلا لوقلا ةفلاخمورلا

 الفأ (نواقم ءتال-فأ)

 متءدقأام حبقل نونطفت

 هحابقتسا ؟دصي ىتح هيلع

 خيب وتوهوهباكترا نع

 لع (اونيعتساو) مظع

 ربصلاب) هللا ىلا <حئاوح

 امهنب عجلابىأ (ةالصلاو
 ىلع نب رباص اول_صتناو

 نيامتحم ةالصلا فيلاكنت

 نم اهيف بحامو اهفاشل

 مفدوبلقلا سالخا

 ةيناطيشلا سواسولا

 ةيئاسفنلا سجاوطاو

 عوشخلاو بادآلاةاعا صو

 هناي علا راضح2 ساو

 رابجىدب نيبب اصتتا
 ١ ضرالاو تاومسلا

 البلا ىلع اونيعتسسا
 اهماع ريصلاب باونلاو

 يعدم للا ءاالاو
 هللالوسرناكو اهءوقو

 اذال_سو هلع لكك

 ةالصلا ىلا ع زف سمأ هبزرح

 هللا ىضر سابع نبا نعو
 مق وخ هيلا ى هنأ امهنع

 عجرت سافر فس ىفوهو

 لاقم نيتعكر ىلصو
 ةالصلاو ريصلاب او:يءّدساو

 هنالموصلا ريصلا ليقو

 هنمو تارطغملا نع سدح

 ريصلارهش ناضمررهشأ لق
 ىءاعدلا ةالصلا ليقو

 هعفد ىف هللا ىلا لاهتب الا وءاعدللا ىلا ءاحلالاو ريصلاماي البلا يلع اونيعتساو

 دج تءلاهشو ةاروتلانولتت ”ىأثيكمت (باتكتلانولثت متأو) تايسنملاكربلا نم 060 .

 هبي رقا لوقي ناك مهنملجرلانا كللذود وهملاءاماع ىفةبآلاه ذه تاز تاعاطلاو ريخلالامعأ عيد عماج

 قد_ههلوقو قحه ىمأنافهنب دىلعتبثا لسوه يلع هللا ىلص د ىمأن ء هلأس اذا نيماس ا نءهفيلحو

 17 :وبغرب اوناكو قا ىلا وعدي وك: مرهظي سالوسر ,نا' برعلا كرسملاولاقدوهم 0

 مهنا ثيح كلذ مهي ووهنلا مميكوفةباور ةكروو دسح مسو هياعهللا ىلصادمح هللا ثعب املفهعامتا ىف

 نيل نورس اوك | ةوهسءاوسر عأو هوكرتر هظاملف هروهظ لبق هعابنإاب سانلا نو ماياوناك

 اهطامعنولدعتو ىأ(مكسفنان وسنتو) كاذب هللا مه وف هنواعف..الوربلا عاون :اوذاك زلاوةالصااو ةعاطلاب

 ىلصادحمن وعبتنالوكسفن أن وكرت أىنعملاو لعلا لو ه- دعب ثداحاوهسلا نعةرابعنايسنلا او عفن هيف

 ملسو هيلعهنلا ىلس دم تعناهيفوا وسر دنوةاوتا| نؤر قت ىنعي (باتكعلنوانت متنأو) لسو هيلعفنلا

 هنا ىنعي (نواقعتالهأ) مثالاوةحيبقلا لاعذالا نع ض اارعالاو ةنس+الاعفالا ىلع ثحلااضي أ اهمفو «ّدفصو

 لوقهنمو لقعةوقلاك لب ناسنالا هديفتسي ىذلا لءلللاقب ومعلا لوبقع ىهن ”ةو3لقعلاوهنوعبتتف قح

 عروبطم مفنالو # عومسموعوبطف « نالقعلقءلاناو بااط ىنأ نب ىلع

 عون«نيعلاءوضو # سمثلا عفنتالاك عومسكيملاذا

 لقعلا كل ذكسؤ دورشلا نم هعنمي!لاقعلاب ربعباا لقعك ةبادلا لاقع نم ذوخام هنال كاسمالا لقعلا لصأو

 ىمهنلاو فورعملاب مالا ن ه دوصقلانأةبآلاىنعمو ةحيبقلالاعفالاو دوحملا ور فكسلا ن ن«هبحاص عنع

 ىلوأ سفنااىلاناسحالاوةد_سفملا ىفهعقوب امعهرب ذحنو ة>ل هملإ ليصحت ىلإ ريغلا داشب اوه راش ا رع
 لقعلا ابقي ال ضقانتم لعفب ىنأ هناك فوه ظعت,لوهربغ ظعواذا ناسنالا نال كل ذوريغلا ىلا ناس> الا نم

 ناك هلعف هلوق فلاخ اذاف بولقتلا ىلا هتاظعومذفنت نا دهتحيسانلا ظعو نم نا ليقو نول ةعئالف أل اقاذهاف

 هيلع هللا ىلصةللالوسر تعمس لاق دي ز نب ةماسا نع (ق) هتظعوملوبق نءبولقلاريفنتببس كلذ

 جرلاىفراجلارودباك اهب رو ديف هنطب بادقا ل دف رانلا ىف قليف ةمايقلا مون لجرلاب قؤيلوقب ملسو

 ىلب لوقيفركسذملا نع ىهنتو فورعملاب سانلا ىمات نكن لأ كالامنالفاينولوقيفرانلا لهأ يلا عمتج 0

 ءاعمآىأ نطب باتقأج رت ىأ (قادنتفهلوق) هلك اوركملل رع رهتاوهين الو فورد انس | تنك

 تقرع الل تبأر سو هيلعةثلا ىصهنلالوسر لاق لاق سنأ ن ءهدنس ىوغبلا ىورو بقا هدح اوهنطن

 سانلا نو يماي كنتم نمءاب ابطخءالؤهلاق لب ربجايءالؤه نم تلةران نم ضي راقمب مههافش ضرقتالاجر

 جارسلاكهب ل معيالوريخ ا سانلا لعب ىذلا ل شم ليق نواقعيالفأ باتكسلا نولتي مهو .سفنأ نوفي وربلاب
 مهضعب لاقو هماهس تدفن هلعفب ظعو نموهمالك عاضهلوقب ظعو نم ليقو ع وسانالءىضي

 0 هنعتبتا اذاف دع اهمغ نع اههماف كشفي دبا

 داو كنملوقلاب 03 ىداقب ولوفتام عمسي كانهف

 ارك مال تو 1 (ةالصلاو ربصلباونيعتساو ) لجوزءهلوق هي
 قدص نمىلا هفزرسص بجو وجرت ناسا ورشلا نعتساهلاغإل مما مدخ د ىلءريصأ و

 ىلا باطخلا فرص نال ليئارسا ىنبل باطخلان وك نألمتحل بقوهب نمآو ملسو هياع هللا ىل_صا دمت

 ةال_صريغمهتالص نكلربصلاو اكان اوركشومل دوهيلا نألو نآر قلا مظن كيكفت: بحول مههربغ

 كرتو هتعب رمش مازتلاو )سو هيلع ندا ىلص دم>ناميالإ مه سما ىلاعتهننا نا لوقلا | ذه ىلءف نينمؤملا
 ةالصلا كلذ ىلا متهمض ناو تاذللا نع سفنلا سحب ىاربصلاباو:يعتسا مطلاقلا لاو هاجلا بحوةسايرلا

 اونيعتساوةبآلا ىنعم نوكيلوالا لوقلا ىلعو لاملاوهاجلاوةساي رلابح نمعيف متتأام كرت كيل عناه

 سفنلا سبح و هو ربصلابةرخآلا بلط ىلع ليقوءالبلا عاونأ نم كل غشيام ىلع ليقو هئلا ىلا كح تاو ىلع
 نع



 هب رفاكجوفوأ بح لوأوأهب رف كن ملوأىأ(هب رفاكلوأ اونوكنالو)م السلا ءيلعدجم ىمأو ةوبنلاوديحوتلاوةدابعلا ف ىنعيةاروتلا

 نآرملاىلادوعي هب فريمضلاو هّمفصب وهب مهتفرعمل هب نمؤب نملوأاونوكين أ بح ناكهناب ضيرعتا ذهودب رفاكل وأ ك< ذم دحاو لكن ك/الووأ

 ىف مط تناكى بلا ةسايرلاوهل.ةواهريفا ناين دلاوه نسحلا لاق (اليلفانمت) اهفي رحواهريبغت (قاي ابإ) اولدبتسنالو (اورتشنالو) ٍْ

 طلخا ىفةفوذ_ءاب لك كل ن.كونيلاا فءاملاب قوقتاف قوبهراف قوفاذن )ن وقئاف ىاياو) هللالوس راوعبتاولتاوفلااهياعاوفاخ مهم وق

 ىنعلا ناكدبةماخ ئيشلائيذلا تسبب كلوق ( جب ) ىفاهل ثمةلص تناك ن ءابلاوهطلخ لطابلاب قا سبل ( لطالب ق ملا اوسيلالو )بوق
 اونوكنالو)اه رفكو ةاروتلا ب ذكدقفهب رفكوهب ذكن موةاروتلا فاء نمآد قف هب نمآ ف ثوعبم ىأ

 دوهيلاريشعمايا أون 0 دوهيلاءاسؤرو فرشالا نب بعكىف تلزئدوهما باطخلا (هب رفاكلوأ
 لهأ نمبرعلا وكر 000 هب رفكلا ىلا مهقبسدقوهب ر فكن ملوأ اواعج فيكت لق نافدب رغكن ملوأ

 هتعنو هتفص نوفر عن : كنالهب نمآ نملدا فوكس نانا قياس تال

 اونوكت الو هانعم ل يفو سكعلاب دوهيلا مناك ثعبامافرافكسلا ىلعهبنوحتفتسن متنكو كرب مري ءفالخحم

 ىأ( اورتشنالو) كلذ ىلع كعبت نم عريغ مئاو ماباؤوبتف كلذ ىلعمريغ معبنيف دوهيلا نمهب رفاكلوأ

 اضوعىأ (اليلقانم) ةاروتلا ىفىتلا )_سوءيلعهتلا ىل_صد# ةفصنايدب ىأ (قاب 19 اولديتسنالو

 هنوذخأاوناكىذلاوهلةميقال ىذلار يق اريسيلا عشلاك ةوحآلا ىل !ةيسنلاياين دلا نالاين دلا نءارب#سي
 انت ىناب اباورت_ثنالو ىلاعتهلنالاق اذهاف ليلقلا ل_ءاقوهف اهءيجىلا ةبسنلاب ريسلا عيشلاك ايندلا نم

 مطاهجو مهئافس نملك "املا نوبيصي اوناك مهءاساعو دوهيلاءاسؤرو فرشالا نب بعكن !كالذواليلق
 ةفصاوتس نا اوفافن مهعورضو مهدوقنو ضاعت ضرر سايس[ تةسلك

 ىلعايندلا اوراةخاوهمسا اومتكو هتعناوريغف لك "املا كلمهتوفت نا هوعباتو ل-سوهيلعهنلا ىلس دم
 بير قىوقتلاو ٍلسو هيلعهتلا ىلص دمت ىمأىف نوفاغن ىأ (نوقتافىاباو) رفكلا ىلعاورصص أ وةوخآلا

 امةباقو ىف سفنلا هج ىوقتلاوبار رس اا فوخةبهزلانا امهناب قرفلاوةهرلا ىنعم نم

 طاتخيفاوبف سلام ةاروتلا ىف اوبةكنالوىأ (لطابلابق حلا اوسلتالو) ل-جوزع هلوق © ف فاحت
 هيلعةللا ىل_صد# ةفص ندم ازنأ ىذلا قحلا اوطلخت الوهانعمليقو متبتتكىذلا لطابلا,لزنملا قما

 مسو هيلع هللا ىلص دمت ةفصاوطلختال ليقو هنتةصرييغت نم. دباب هنو, ةك-ت ىذلا لطابلابةاروتلا ف لسو

 اولاقودوويلاهدسح ل_سوءهيلعهنلا ىلصةللالوسر ثعبام هنا كذو لاجدلا ةفصب ىأ ل طابلاب ما ىهىنلا
 (نوملعت متنأو قحلا اومتكوألاولاقايفاوب ذكو لاجدلا ىنعيدواد نب عيسلاوهاعاودر ظننن ىذدلاوه سل

 ناوباطخلا اذهراصفهلْم نمري ذو قلحلا راسل هيبفتهيفو لس سم ىن )سو هيلع هنا ىلصا دمت نا ىنعي

 سس فال قحلا مكي الو لطابلاب قا سداب الن أ دحأ لك ىلعف ىنعملا ف ماعهنك- !ةروصلا ىفاصاخ ناك
 (ةالسا اوميقا أوز ماكل وهراهظا هيلع بح قملا,ملاعلا نا ىلعاضيأةلالد هيفوداسفلاوررضلا

 4 ضو رولا ذاكرا اودأىأ (ةاكزلا اون 1١ اهئاكرأ 7 اهدودحو اهتيقاوع سل !تاول_د!اىنعي

 هباصأو مسو هيلع هلا ىلص اد ىنعي نيلصملا عم اواص ىأ (نيعك. ارلا عماوعكراو) ملاومأ ىف يلع

 لاقهناكف ع وكراهيف سيل مهتالص نال يال اهناكر أن رفا كر

 ىناثلاوةفاكسلا باطخلوالان ال ةالصلا اومرةاوهلوقدعب هداعأ ىنعملا اذهلذ ع وكرتاذ ةالصاول ص مط
 ةعاجلا ف نيلصملا عماواص لاق هناك عادا ىف ةالصلا ةماقا ىلع ثح هيو دوهبلا مهو نيدوصخم موق باطخ

 مساربلاو مطاح نمبجكتلاو عي رقتلاعمرب رقتلل هيف ماهفتسالا ( ربلاب سانلا نو مأتأ) لجوزعهلوقف

 (نزاغ) - ا/)

 ام ةاروتلاا فاو كت الو

 قحلا طاتخيف اهنم سبل
 متبتكىذلا لطابلاب لزنملا
 اهقح نيب زيعال ىت->

 ءابتناك ناو كلاب

 كلوقىف ىتلاك ةناعتسالا
 الو ىنمللاناك لقلت بتك
 اهبتشماسبتلم قحلا اواعجت
 هنوبتكت ىذلا مكاطابب
 وه (قحلا اومتكنتو)

 مكحتحت لخاد موزجم
 وأ اومةكالو ىنعع ىهنلا

 واولاو نأ رامذإب بوصنم

 اوعمجت الو ىأ 0
 لطابلاب ق-للا س

 ال كلوقك قحلا 0

 برشتو كما لكك

 نازيّمم نارمأامهونبللا

 انرطانلا ىلا سال
 ةأروتلا ف مهمتكن نمانرك ذ

 قحلا مهناتكو اهنم سلام
 ةاروتلا ف دمت الاولوقب نأ
 اذك محوأ دع ة فص

 لاح ف (نوماعت متأو)
 نوسبال مكنا ماع

 نالمطحبق ًاوهو نومئاكو

 رذعامب رجسيبقلاب لهملا
 ةالصلا|وميقأو) هبكست سم
 ةالصىأ (ةاك زلا اونو

 لهأ ل مجاوا.ءاواوماسأىأمهتالص ف ع وكرال دوهبلا نال مهنم( نيعك ارلاعماوعكراو) مهتاك زونيماسملا( لوا

 ا .مىأة عاملا ف ىنعي نيلسملا 0 ةوجتملا عرسك هدام عوكرلب ارب نأزاجد مدلجملا

 م-هريغو م- 05 رسلاىف وعم لدور رااا كرس لون ه-كةموريخ لكك اا دة

 اهيفاوناخ اهوفرفيل تاقدصاإباونأ ااذاو نوقدصت,الو:ةدهلإب نو صماياوناك ىل_يقوهنوعبتيالو مالسلا هياءدسم عابنأب



 فوخالف كيلا تنسح ترد ناف ىندثج
 قالشاورتحتسراومأعأ (.اناباعأ) ريحاو أدم 0 0 ا

 وفص مهناسل ىف هانعمو هل_ةلوهو مال_كاهيلعبوةءي وه (ليئارسا ىباب نودلاخاومفمه) نيذلاو ىنعأ ًادتملا رب مرام

 ا وا وبا فرصتمريغوهرةبريعلابهتلاوهلباو (4/#) ةوفصلاو ًأديءلاوهارساؤهنلا دعوأ

 نيبذلاو) ةرخآلا فنونزحيمهالو مهيلع فوخال ل بةواو ذاخام ىلع ىأ( نونزحي مهالو) مهلبق :باميف ىنمب 0
 مه) ةمايقلاموبىأ (رانلاباعصأ كئلوأ) نآرقلابىأ (انناب اباوبذكو) اودحجىأ (اورفك 000“ 0 0

 نورسفملا قفتا (ليئارس !ىنإ) لجوزعهلوق © انف نونومالو انءنوجرخال ىأ (نردلاخاوبف 1 انا 2 1

 هللا دبع ليئارسسا ىن.+و نيعججأ لبو مهيلععلا لس ميهاربا نبق حسا نببوقعي وه ليئارسانا ىلع || 0 0 ٠
 أ ىتمعنارركشا ىأ ( ميلع تمعن ىلا ىتمعن ناورك ذا) بوقعيدالوأاب ىنعملاوهللاةوغ_عليقو ||| 2 5 56

 باقلاب نوكي رك ذلا ليقٌواهرفك د قف اه دحج نمواهركشدقف ةمعنلارك ذ نم نالرك ذلابهنعربعامناو 00

 ا 111 ءاسموربللا ىلإ راشسالا ةيس ل عتل وسما ةعقال اهنال ةمعنلا دوو ناسللاب نوي و || معلا ندد قرفلا نمو
 ةثالث عنلا نامئريغلااهب دصقي لاذا ةمعن ىمستالاهب+_سفن دصقو ةعفنناسنالا ل هذولو ةمعن نوكنال 0 لاول 0

 هنكمهتلا نكلريغلاةطساوب ناسنالاىلا تاصوةمعنو هقزرو ناسنالا داجا ىهو ىلا هتةئئااهم درفت ةمعن 00 0 0

 ىلامتةنان ماضي ىهو ةعاطلا ببسب نان ال/ت اصح ةمعنوىلامتةئاوه ةقيقحلا ىف اهيرعنلف كلذنم | 00 كح
 ' هلوقنالةريثكسف ليث ارسسا ىنب هعمل لامأو «تماهلكرعنلا لودأن ال ةقيةللاىف قلطم ا منم اوه هللا 06 0 1 ربما 5

 نءمهذقن ًاىلاءتهننانا منلا نف عج ااهانعمو دحاواهظفلىتمعنا ورك ذاأ] ٠ 7 ا
 قرغأو مهر حب !!قافو نوعرف

 تلقنافةريثك»ذهربغمنو ةاروتلالازئاو مهيلعهيتلا ف ىولسلاو َنملالازناو مامغاإب مهل مل ظآو نوعرف ُ 5 دا ءاناق 1
 تيفو اوهب فاو اناف دهعاب

 دجم نمزاهبنيبطاخملا كاردا ىهةمعنلاهذهن ا ليقو اهركشراهرك ذمهياعبجو دقف منلاءذهم مهما 0 :

 لوبقلابىأ (مدهعي فوأ) ىرمأ اولثت.اىأ (ىدهعب اوفوأو) هبناسعالااهرك ذو لسويلعهتلا ىلص م 0 1 ب
 ليقوا دهع هناعا سم مزلت ىذلا ق”وملا ىم_سهنمولاح دءبالاح هناعا يمو غوشلا ظفد دهعلا لصأو باوثلاو 0

 ةروس فرك ذامهبدارأ ل يفو ضعب نود فياك-ةلا ضعبب صيصختر غ نمهبائلا يعأام عييج دهعلابدارأ 0 ا الا
 ؟تعنرفك الهلوقىلا ابيقنرسشعىنثا موتمانتسب ولنا رضا ىت قانيمهتلا خا دقلو هلوقوهوةذئاملا فوأ) 0

 اوذخروطلا ك-ةوفانعفرو مفاثي“ ءاننخأذاو هلوقو» ليقو مكح دهعب فوأ هلوقاذهف مكن ايس ؟ندعالاع ل

 ليقوةتلاالا نو دبعتال ليءارساىن قاثيمان ذخأ ذارهلوقود» لوقو ةاروتلا ةعب روما انينآ امأأ ىزوثلا 0

 رخآىف ثوءيمهناو سو هيلع هللا ىلص دم فصو نم ةمدقتملاءايبنالا ب بتك ىف هتبنأامدهعلا اذهمدارأ هلا هنا

 ليعامساىنب نم ثعايىا ماللاوةالصلا هيلع ىسوم نال ىلع ل يئار.ساىنب ىلا دهعهنلا نا كلذونامزلا أ دواعلا ىلا فاضي

 هلوقوهو نينثا نبرجأهتلعجو ةنجلاهتلخ د وهبنذدك ترفغ هبىنانىذلارونلا قدصو هعبت نف ايمأايدن ةداّدق نعو اعيج دهاعملاو

 ىاياو) هتفدوأ وءيلع هللا ىلص د يعأ ىنعيسانللهننيدتل باتكلا اوتو نبذلا قاثيمهنلا ذخأذاو ْن 2 الو متقأ نآلامم

 ناىنعي (معماملاةدسم) نآرقلابىنعي (تلزنأامباونمآو) دهعلاه ضقتىفنوفافنىأ (نوبهراف اوفو :راشالا ل هألاقو
 دمحناءالاف سو هيلعهنلاىلص ىنلاتعنورابخالاوةوبنلاو ديحوتلا نمةاروتلافاملقفاو«نآرفلا [] رى ىلع ىتنيرادف

 فرأ ىتم .رح ظفح ىتمدخ
 هناو إ_سوهيلعهنلا ىلص ىبنلا تعن ىلاةر ةراشالااههفةاروتلا نالةارودلل قي دصت نآرفلاو سو هيلغهنلا ىلص

 يدمهلع ةمعن نوكن فيكس مهاب ىلع تناك لب اهب نيبطاخا ىلع تا افاذهم ةمعناا ترسفاذا

 ىلع من ًادفقسانا اونقيتاذاءانبالا نالو ءاشالا ارذنءابالا ر فن نال اهعنيمطاخ ارك ذامماتلق اياك دب

 ىن دكوأوهوهتبهرادي ز كلوق نموه ىدهعاوضةننالف ( نوبهرافىايادإ) ىت.ق ررورسب ىن.ارك ط اس ىلع ىتمعن راد
 ىناثلانالل اوالاف ذحونوبهرافىابا او.هرافهربدقتوهدءبام هياءلدرمضم لعفب بوصنم ىاباو دبع كايا ع نم صاصتخالاة: دافا ىف

 . هيرضافادي زىفاديز بصن زوج الاكءايلا ليلد نونلاةرسسكر ةفوذحل !ءايلاوهو هلوعفم ذ_خأ هنالنوبهراف هلوقب بصتنب لا او هيلعل ده
 نء(مكعمالإ) اقدصمهتلزن ل يق هناك ةفرذحلا ءاهط ا نمةدكؤ ملاح (اقدصم) نآرقلا نعي (تازئأاماونمآر) رهاظوه ىذلا برضاب



 موبىلا (نيحىلا) شعاب عيت( عاتمو) رارقتساوأ رارقتساعطو٠( رقتسم ض رالاف كبو) نيداعتماوطبها ىأ اوطعبها ىفواولا

 اهليقتساىأ (تانلكدب 0م (19 مدآ قلتفلالي وطانزؤةاك الا كلتانتثروأمهدأن' ميهاربا لاق توملاىلاوأ ةمايقلا

 لمعلاو لويفلاو. كدالاث ]7 0222 05003 2000 ل 2
 هجرحا نها راح نم نهاذملاساءانم سدلف نيملط هفاخت : نرد لم رك ع هلل ىلد هلل اوسر 0 : ا ا لل امو ل

 نهراث نم فاخ نذ نياك تايجلا اولنقالاق سو هيلعهللا ص هللالوسر نأ دوعسم نبا نع هلودوا دوبأ
 ىردخلا ديعس ىنأ نع م ةطف برضقهنأكى ذلا ضربالا ناملاالااولكراركحلا اول أةياور قو ىنم سدلف
 نافمانأ ةثالثهونذ افأيش مهتم مكي اراذافا اوماس أ دقانج ةئي- طب نا لاق لسو هيلع هللا ىلصهّنلا ل وس
 00 ايشاهنم متيًاراذافرماوع تويبلاهذهم نا ةباور فو ناطرشو هام اف هولتقاف كلذ دعب مكلادب

 ةغلب ىأ (عاتدو) رارقعضوم ىأ( رقت_س ضرالا ف ى-طو) رفاكهنافهولةةافالاو بهذ نافاثال هياع

 وه قل لاو نقلت: ىأ( مدا قلتف) ل جوز هلوق © متااجاءاضتنا تقوىلا ىأ ( ني>ىلا) عتمة سمو

 ىهتاماكسلا كلتنا ليقوهتب ون ببستناكىأ ( تاماكهب دن“) ملعتااوهليق و مهفو ةنطف نع لوبق

 ىسفن تملظوءاو .تامع بر كدمكو كناحبس تنأالاهلاال ىه ل يقوةبآلا ان سفن ًاانماظ انب رهلوق
 ىلر فغاف ىسفن تملظوأوس تلمع بر ك دمحب و كناحبستنأأالاهلاال م-رلا اولا تن كنا ىلع بتف

 هللا 2 0 عسم لن ١ 5 5 ع 5 5

 ىلإ 5 7 5 تن اكن اىنجراف ىسفن تملظو أ وست اجبر كدم< وكناحبستناالاهلاال م-رلاروفغاا تنآكنا
 0 ا

 كناح.سةئيطخلا فرتقا

 كرابتو كد_محب ومهللا

 هلاالوكدح ىلاعتو كمسا

 ردغاف ىف ت ملط تنأالا

 بونذلا رغغيال هنا ىل

 سايعنبا نعو تنأالا

 برايلاق امن« هللا ىذر
 لاق ىلب لاقك دب ىنقلختملا

 كبضغ كتجحر ق.ستملا

 ىلاعتوهو كنج ىنكسنملا

 ىنتجرخ ألف لاق ىلو ىلو لوقي

 تأ اىعجارا تنتولف لاق

 (هيلعباتف) عن لاق اهبلا

 تالكمفرو مدآب صاب وأو
 ناب عام سانا لع مك

 هلوق نهوهب تاصتاو هتغلب

 ايفا احا ع ان كك

 اجرو انل رف غل نار

 نب رساخلا نم وك

 امهكب رد ةظعو» هؤو

 لوبسا ةيفرك اوفرع ثيح
 بودذلا نم لطدتلا كا

 نأ لبق ىلع هتردق ئشمأ ى_هن ءاقل: نه هتعدتب عش تدتأام تيأرأ براي مدآلاق ليو نيج ارلا ء-رأ

 سعأ ىلاعت هللا نا ليقو ىلر ةغاف ىلع هنر دق اك_ذ برايلاق كققلخ أن أ لبق كيل ءهنردق ئث لب لاق ىنقا

 لاقو تيبلا ل. ةّ سام نيتعكر ىلص م ءارجةوب رذموي وهراعبس تيبلابفاطف هناكرأهملعو جحلاب مآ
 ىبوثذ ىل فغاف ىسف: ىفام عنو ىلؤس ىنطعأف ىتجاح لعتو قر ذم ل قاف ىترنالعو ىرعس لعت كنا مهلا
 ةن_س ةئامثلث ثكم ضرالاىلا طبه املهذآ نال يقو كب ونذ كل ترفغدق مدآ ايهيلا ىلاءتدنلا راف

 ىكب سابع نبا لاق ءاكاوءاعدلاوءايجل اءايشأ ة”الثىه ليقو ىلاعت هللا نمءايح ءامسل !ىلاهسأر مفربال

 لهأ عومد نأولليقو اموبنيعب رأب رسشي لوالك أ. ملو ةنس ىتئام ةنجلا معن نمامهتافا:ىلع ءاوحو مدآ

 للهأعو.دودواد عومدنأولوةئرطخلاباصأ ثيحاهنمرثك ًادوادعومد تناك تءج ضرالا

 هلرف :و هنعزوا>تف ىأ ( هيلع باتف)ةنجلا ن.هللاهجرخ أ ثيحرثك أمدآعو.دتناك-ل تعج ضرالا
 ةب وتلا ققحتالو هيلع ناكىذلا بن ذلا كلذ نع مجر بئاتلا نأكف عجراذاب ود: بان نمةب والا لصأو

 ىلل_طدحاذاف ىلاءتهنلا نع باع هناو سن ذلاررمذ درعلا معينأ وهف لعا'امأل و لاحو عر و. أةثالثبالا هنم
 دوعيالن !لبقتسسملاف مزعرربذلادبعلا كزتيف لاحلاوهومدناا لم كلذ دنعف باقلاولأت رعلااذه ||

 اوبوتىلاءتهلوق د_:ءاذه طسب تأ, سوةب وتلا تاه-رومالاةثالثا ا هذه تقةحتاذاف لمعل اوهو هسيل'
 لو.ةبهدابع ىلع عاجرلاىأ (باوتلاوههنا) ىلاعتهللاءاشناميرحنلا ةروس ىفاحوصنةبوت هنا ىلا

 فصر هقلخيىأ (محرلا) هدابع ةبوتلوبقى غلابملا ىلاوتو هناحّب_سةللافصوفباو:'و ةبوتلا
 طوبطانا ليةوةعب رالاءالؤهىنعي (اعيجاهنماوطبهااذاق) ميحرهنإباباون هنوك عمه سقت ىلاهتو هناحببس

 طوبطاىف لاقهنال فعضه«_فو ضرالاىل اين دلاءاملا نم ىتاذلا طو.طاواين دلاءامسىلا نا نم لوالا
 لويقلاوةجرلابهدملع عج رف 8 :

 0 ا مكيناياماف) ديك انالهنا حصالاو ضرالاىلا ةنهلا نم ناك هنا ىلع ل دفرقتسسم ضرالا ىف <-اولوالا
 0 تمعن اقف ضرالا ىلا ةنجلا نم مكتطبه أ نار لاق هناك ءاوو مدآى ل هنلا عن مظع ىلع هيبذت هيف (ىده ىنم 0 و 1 5 : 3 21 0

 ىنءيمدآ ةب رذ مهبطاخما ليقو عطقةنيالىذلاماودلا ىلع رخأ5 سمة ىلا كي دؤ:ىتااىتبادهم ميل
 ف ءاسنلا 200 ىوط ة 5 : 9 ع

 باذلة لاو نارقلارثك أ (مويلع فوخالف ىادهعبت نف) لوسرو باتك ليقوةعب رشو نايب ودشر ىنم كتيناياما مداةي رذإب

 وأميااهنعب ألوسرىأ (ىده ىنم كت يناياماف ) هلوقةدايز نءهب طينامل وأ ضرالاىلاءامسلا نم ىناثلاو ءامسا|ىلاةنجلا نملوالا طوبطا

 ى(مهمياع فوخالف) هب ناءالاو لوبقابىأ(ىاده عبت نيخ) هلوقةلب اقم فانني باوب ذكواورفك نبدلاوىلاعتهلوق. ليلدب يلع لزم أباتك



 ةنتفلك لص اهنالةمركلاوأنايصعلا: رجش نمهنوهو ناسنالا ىصعيال فيكليقاذلو ةطنحلا ىأ (ةرجشااهذهاب رقنالو) امتئشةنجلا
 امطزاف) مهسفنأ نب راضلا نهوأمهسفنأ اوماظ نيذلا نم (نيملاظلا ن) ىلا باوج تتوأإب رق: ىلع فطع مزح (انوكتف) ةنيتلاوأ

 امهتلز ناطيشلا ردصافهق.ةحتو اهبسب ةلزلا ىلع ناط.شلا امهلمف (:5) ىأةرحشلا نع ى (اهنءناطيشلا

 ىنء؟ ةنجلا نءامطزافوأاونع
 امه كوباو اهنءاق هذا

 مدآ ةلزو ةزدح ايطاراف

 لمحامالي وابا! ىف اطخلاب

 نودهيزعتلا ىلع ىونلا
 ماللا ل.<وأ م رحتلا

 هللا نو دهعلا في رعت ىلع
 لوالاو سنالادارأ كاع
 هناىلع لياد اذغو هحولا
 ىلعةلزلا مساق الطا زو

 لاقؤئماللا مما ءايبنالا
 مسا هناف ىراع خشم

 رمالا فالخ ىلععقي لعفل
 فالملا ىلا دصقريغ نم

 لاقو نيئطلا ىف ىشثاملا ةلزك

 مسا قاطيال دنقرمس اشم

 ىاطن الك مطاعف ىلع ةلزلا

 اولعف لاقي اماو ةيصعملا
 لذفالا اوك رتو لذافلا

 امهجرخاف) هياعاوبتوعف

 معنلا نم (هيفاثاك امم

 ناةنجلا نءوأ ةماركلاو

 ىف ةرجشال ريمضلا ناك
 امطالز ىلا لصون دقواهنع
 اهنم جرحا هلىلب قام د_ءب

 ء عم هنال مجر كناف

 ةمركتلاةجج ىلعاطوخد

 نعال ةكئالمللا لو>دك

 ةسوسولاةي> ىلع اطوخد

 ىوروءاو>و مدا الءالتبا
 ةتعنف لوخدلا دارأدنا

 امنا يقلك الل ىنعي (ةرجشلا هذهإب رقنالو) ىلاعت هلوقوهو هنءىبهنامالا عنمالب ةنإلا نءلك الاىف |
 ةمركلال يقو ةل كسلا ىه سامع نب الاق ةدوم# ةرحش نءليةوةردحشلا سنج نعى: اذه مقر ظ

 ىلع لدبام مالكلارهاظىف ساللمقوروفاكساا ل.ةورعلاةرجش ىه ل ةو نيدلا ةرحش ىه ل قو |

 ىلءبونذلا باك :رازوج نذاك_فن أ مماظ ةرجشلا هذ. ه نمامتاك أنا ىنعب( نيملاظلا ن..انوكعتف)
 ملظلا لج ءايبن الا ىلع كلذز وحمل نمو«ءذومريغىف“ئذلا عضو رظأ !لصأو ةيصءملاب هسفن مظلاق ءايدنالا

 فدطدوزوم له تاقنافةودنلا لبقاذه لءف هنا ىلع لمحل يقو هلعفبالن أىلوالا ناك امل هنا ىلع
 ٠ امهزأف) لج وزع هلوؤ 0-0 مذلا نمهيفامل كلذ مهياع قلطي نأز وال تلق عفن راغب وأ لظاابءاينالا

 ىلع ىلاعتهنناءاش نأ م اللا قأيسوةثيطخلا ىهوةلزلا ىلا كصاعدو ءاو> ومدآ كرا ى] (ناطيشلا

 ىأ(اهنع هط ةروس ىف ىوغفه رمداىدعو لجوزءهلوق د:ءمهمردصاعباوجلاوءاربنالاةمصع

 مذآل سوس وياةنجلالخدي نأدارأس يلب |نأ كالذو ميعنلا نمىن-عي (هيفاناك امت امهجرخاف) ةلا

 ُتاوقك متاوف عب رأاط باودلا ىسح أ نمتناكو سلب الة ةيدص تن اكوةيلا ىتاف ةنزخاهءنفءاودو

 كلذوامه سوسوف بابلا ب رقب سلب !ناكواهنمناجرخب اناك ام منالة_:+لا باب ىلءاضتارامتاليقو

 دلخلا لبق نءهانأو هنم ناطيشلا كالذ مهتغاف ادلخ ناوللاق م.ءالا نماهيفاب ىأروةنلا لخداملمدكن'

 لوأوهو امهتتزحأةحاين حانو ىبف ساب اهنأ ناماعيالا .#وءاوحو مدآ ىلع فقوةنلال+دامل ليقو
 ىفكلذ عقوف ةمعنلا نم هيفاقنأامناقرافتف نان وع امك _الاك اع ىب أ لاق كيكبيامالاقف حان نم
 هنم لقب نأ ىبافدلخلاةرحش ىلع كالدأ له مدا ايلاقو كلذ دءبامعاتا م سيلب |ىغموامغاو امهسفنأ
 ةرحشلالك ىلا ءاوح تردايفابذاكةنباب,ف احا دحنأانظاموارتغاف نيمصانلا نملاكك_١ ىناهئلإب امهمساةةف

 ىلاءن هللا لاق سايعنا لاقالي وطانزحةاك الا كلتانتثر وأ مهدأ نبميهاربالاقاهنم لك افمدآ تاوانم

 ادحأنأ تننظام نكحاو كتزعو براي ىلب لاق ةرحشل | نءعةحو دنمة:+لا نم كتح أابف نك ملا مدا اب

 ةعنص لعوةنجا نم طيهافادك_:الااوف شيعلا لانتالم ضرالا ىلا كنظبهال ىبزعبف لاقابذاككب فلك

 هزبخو هنجع مثهنحيط م ءارذ مثهسرد مث دضح دتشاو غلب اذا ىتح ىتسو عرزو ثرف- ثرحلاب سمو ديدملا

 ىهنىلا ةرحشلا نملك ال مدآن أس ابع نبا نعىرخةياور فو دهجلاهنم غاب ىتحهغابب لف ل مم

 ل محتال نأ اهتبقعأ ىنافلاقءاو- ىله_:ةنبز برايلاق تعندام ىلع كالجام مدآ ايىلاعتهلل' لاق اهم

 كنانب ىلعو ةنرلا كيلع ليقف كالذ د_:ءءاو- تنرف نين ىمر هشلا ىفاهتيم دواهرك الا عضتالو اهرك آلا

 هلوق كلذؤ ةنملا نءاجرخ ا وام همت وست دب وامهبايئاممعتتفاهتةردعشلانمالك اامهاقتوصلا ةنرلاو

 نم بيدنر سب مدآ طمهف ةءاو سلباوءاو>و مدا ىنعي ضرالا ىلا اولزنا ىأ (اوطبهاانلقو ) لدورع

 ناهبصإب ةيحلاوةرصبلا لامعأ نمةلبالاب سلب اوةدحيءاوح تاطبهأو دون لاقي لبج ىلع دنطا ضرأ
 هلوقب ةراشالاهيلاو سلب | نيب ومدآ هب رذ نه نإ همؤملانيب ىتا اةوادعلا ىبعي (ودع ضعبل مكضعب )

 ةيا يف ىف لخ دف ةنزخلا

 سلب اوءاوحو مدال باطخلاو ضرالاىلا لوزنلا طورطا (اوطرهاانلقو ) ىدانه بابا! دنع ماق ل. ةوهب تلخ دىتح

 لاق لاق سابع نبا نءةيحلاو مآ ةيرذنيب ىتلاةوادعااواو دعهوذختافو دعمكل ناطيشلان ا لدور

1 
 هلوقهيلع لد ومهاكسنالا 0 العج مهبعشتمو سنالا لص اناك املامهمالامهتي رذوامهدارملاوءاو>و مدالميحصل و ةيخلاو ليقو

 ن0 ااا تامر اة 7 زغت من خكأ  تاخأ.. تكتالاذتلعا هذااللا# ةرغر كة. 164 اليم ا «:ءاطخحا ات 1



 ىذر سابع نبا نءو بع" نبىفأ نع هل لئلا ورق أوهلاوه ما ىأ (مد”الاودجسا ةكناال]لانلفذاو) ن درس ومتكن ماك ا دز

 هيلع مدآل ةيعدوحسلان اكو ضرالا ىلع ه>ولا عضوهب د ,وءاملانأىلءروه+لاو نقذلا ىلءاروزخ نكي ملوءانحتا كلذ ناك امهنعةللا

 نأدارأن يح ناماسلمال-لاهيلعهلوقب خسن مث ىضمامفازئاج ةيصلاد وحس ناكو سلب |هنع عنتتم||ل ىلاعتهنن ناكولذا حيحعصلا ىف مالسا |
 سايع ناو ىلعهلاقاذك ةكئالملا نم ناكهنال لص: .ءانثتسالا (سيلب ا الا او دحسف) ىلا ه, هلئالا د ال دج سي نأ قول ل ىتبذي. الهل دسك

 ) هز ىنثتسملا سنج نم نوك,ءانئتسالا نا لدالا نالو مهنع هللا ىضردوءسم نباو

 نو.تك-:متنك امو ةعاطلا نم نودبتام ٍلعأس ابع نب!لاقوانمهيلع مرك ًاتاخ ىلاعتهنلا قل نل لوف
 عمناكباطخلا!ذهليق (مدآلا اوددساةكتئالمالانلقذاو) لجوزعهلوق هم ةيصعملا نم سدلب ١ ىنهإ

 مهلك ةكئالا|دحسفهلوق لمادب ةكالملا عيج عمباطخ هنأحصالا او ضرالا ناكساوناكنبذلاةكالملا

 ةقيفحلاىلءمدآلناكهنأ امهتأنالوقدو>لا|ذه فوة كالا ىنعي (اودجسف) سيلباالا نوءجأ

 دوجسك ةدايع دوجسال ميظعتو ةيحدودس ناكوءان<الاوهاماو ضرالا ىلعةبسلا عضو هيف نك لو

 ىنعممدالةكستاللا دوحس ىو مالسلاب كلذ لطب أ مالس الا ءاجاماف ادجسهلاو رخو هلو فه فسوب ةوخا
 ةبعكلا تاعجاكىلاعتةنادوحسلا ناكوةلبقلاكن اكمد[ن ا ىناثلالوقلاود ىمال لامتمالاو ىلاعت هتنةعاطلا
 (سبلب |الا) ةكئالملا ىلعءايبنالا ليضف: ىف ةنسلا لهأ بهذمل ليا د ةبآلاه نه ىفو ىلاعت هنن ةالصلاو ةالصا/ةلبق

 ربغىصعاملاف ثرحلاةب رعلاب وةينابرسسلابلب زازعهمساناكو سمي ىلا ةجر نم سابا هنالهن ىمس
 هنا لسيقو مهنمهانئتسا هن ل يل دب ةك_'الملا نم سلب !ناك سابع نب لاق هنرودتريغو سيلب | ىم ف همسا
 لوالاو سنالا لصأ مدآنأأ5 نجلا ل_دأ هنالورونلا نءاوقلخ كالا اورانلا نم قل هنال نا نم
 دجسي لفدوجسلا نم عنتما ىأ( ىلأ) مهنمهانئتسا مث مهيف لخادوهف ةكالملا عم ناك باطخلانالجصا
 تبجوهنافىلاعتهنلا لع ىف ىأ (نبرفاكساا نمناكو) مدآلدودسلا نع مظعتوربكس:ىأ ( ربكعةساو)
 ًارقاذارسوهيلعهللأىل هللا لوسرلاقلاقةرب رهىبأ نع (م) هتواقشب ىلاعتةنلا معقباسلرانلاهل
 دوح._ىلاب مدآ نبا يعأءادلي واي ةباو رفو هلي دايلوقي كبي ناطي#ل لزتعا دج_فةدج_لا مدآكن ب |

 تنأنكسا مدآيانلقو) لجوزءهلوق و رانلا لف تيصعف دودسلاب تمأوة_:جلا ولف دجع_ف

 قلخ هنال ةنجلا كتنكسأ ل قيل هنالرارقتسالا انعم سلو الزغمو ىوأماه دخت ىأ (ةنجلا كجوزو
 هيلعهللاقاًافهسلا< و هب سن أّتسي نمهعم سياهدحو قب ةنجلا ىف مدآهنلا نكس ألو ضرالا ةرامل
 اجل علضا' ناكم عضووءاوح ه-تجوز هم قلفن :رصقالاوهورسسالا هبنج عال ضن ماعاضذ_خأ مثمونلا
 تقلخاهمالءاوح تيم.سو طقةأ صا ىلع لجر فطعاملاملًادجوول اوال أ دتلو مد[كلذب سحنأ ريغ نم

 انأتلاق تنأ نما ملاقف ىلاعت هللا قا تام ن_سحاك ةبلاجاهارو هموت نهمدآ ظقينساا ملف ىحنم

 اعانكس مدآيمأىتلاةنجلا ىف اوفلتخاو كيلا نكسأو ىلا نكسنل تلاقتقاخ اذا لو لاقءاو> كتجوز
 اهنمجرخأا ل باولاوءازجلارادىه ىتااةنحلا تناكول هنا ل يدب ضرالا ف تناك ةفجاهتا لية

 ىلاعتهلوقكو هفلاقتتالاولوحتلا طوبطا نمدارملاناباطبها ىلاعتهلوق نءلوقلا|ا ذاهب حاص باجأو
 نيبةدجلاو دهعلل ماللاو فلالا نالباوكاوءاز+ اراد ىهىنلاةنلااهماحيحصلالوقلاوارصماوطبها

 اهنم الكو) عطقللهجوالف نكمنيلوةلا الكل قو باوتلاوء از اراد ىهىناا مهفرعىفو نيملسملا

 قالطالاهنمدوصقللاو اّئش نبًاواهدْش ىتموامثش فيكى أ (انئشثيح) اريثك اعساو ىأ (ادغر

 ند ناكهلوقو كن رمأذا

 نجلا نم راصهانعم نجلا

 نيقرفملا نمناكفهلوقك

 عطقنم ءانئتسالا لقو
 ةكناللا نمنكي م هنال

 صناإب نجلا نمناك لب
 ةداتقو نسحلا لوقو»و

 ةكدالملاوران نم قاخهنالو

 هنالو رولا ْن' اوةلخ

 ريكتساو ىصعو ىأ

 هللا نوصعبال ةكئالملاو
 نوربكتسالو مه صعأام

 لاق هنالو هتدامع نع

 ءايلوأ هدي رذوهنوذختتفأ

 ةكئالملللسنالو قود نم

 علو سنح ةكشالملاو

 نمو كلموهف مهمرهط نه
 نمو ناطيش وهف ثبخ
 (ىبأ) نجووف نيب نيب ناك
 (ريكتساو) هب ياام عنتما

 نم ناكو) هنع ريك

 نمراصو (نب رفاكلا
 هرايكتساوهئاباب نب رفاكلا

 لمعلا كرتبالصالاهدرو

 دوجسلا كرتنال يمالإب

 لهادعارفك نوكي الو
 ةلزتعملل افالخ هةنسلا

 مدآايانلفو)ةافاوملاةلثسم ىهوّنلا ل ىفادبأارفاك ناك هناالهن اع ادعب رفكمهنأةللا لعىف ناكو ىأةننا لع ف ني رفاكلا نمناكوأ جراوخلاو
 فطعحصيل نكساف نك ةسمللدبك ان (تنأ) انوكس كرحتملا نكسلاقي واهيف ماقأ اذا ىكساهنكسي زادلا نكس نم م أ( نكس

 ةدجلا نال نعل اناني تناك ةلزتعملا تلاقو فب رعتاامالل وروهشملا لقنلل نيقتملا تدعو ىلا دل+خ!ةنج ىه (ةنجلا) هياع(كجوزو)
 نوفلكيةنجلال هأو اهنم ج وخ مجارعملاةليل مالسلا هياعىنلا لخ د دقو ءازجاهاخد نماهنم جرخالا من اانافاهنعج ور الواهيف فيلكتنال

 ريغبهباب وامدئش(امتئش ثيحالاعساو !دغرالك أىأردصملل فصو (!تغر) فاضملا ف نخل اهرامن نم (!نمالكو) ديح .وتلاوةفرعملا
 نم ناكم ىأىأ مهبل ناكملل ثيحوورمعوب ازمه



 نم بوقعب مهفاقتشاك ةمدالا ند راضرالاميدأنم مدآموفافت .ثاورز أك لعاف ىلعن واين أه صأ ب رقاد ىم.عأ مسا اوه (مدآلعو)

 رك دب هياءالوادمامواهم هنوكل هيلا فاضملا فذ تايمملاءامماىأ (اواكتامسالا ) سالبالا نم ساب او سردلا نء سب رداو بقعلا
 فذ ىلعءامسالا تايمسم مدآ ءور دقي نأ حصا الوابدش سأرلا لءتشاوىلاعن هلوقكم اللا هنم ضوعو ىمسملا ىلع لدي مسالاذ|ءامسالا

 هماقمهلافاضملاةماقاو فاما

 مهثبن اوءالؤه قو ئثينأ ل قب

 ءامس أ همياعت ىدعمو مده
 هارأ ىلاعت هنا تايمسملا
 هماعراهقلخ ىتلا سانالا

 اذهو سرؤهمسا اذه نأ

 اذ كهمساادعو ربعي همسا
 نو ةفانك مك ل

 امل منع هللا ىذر سايع
 ىتح ئث لك مسا هماع
 مهكرعمأ )ةفرغااو ةعصقلا

 ضرع ئأ ( ةكثالا ا ىلع

 فنالزك ذاعاوذابتا

 اعاو مهيلغف ءالقعلا تايمسملا
 مه 2 م عدق دمهأينتسا

 ليبس , ىلع ءابنالا نع
 ىف اوبنالاقف) تيكتلا

 ناءالؤه ءامسإب) ىنوربخأ
 ىاوكعز ىف(نيقداص منك

 نيد سفم ضرالا ىف فلس أ

 درهيفو ءامدلل نيك افس

 نميف نأ نايبو مييلع
 ةيملعلادئاوفلا نه هفلختسي
 اهلك دئاوفلا لود ىه ىتلا

 نأ هل->ال نواه سام

 (كناصبساولاق) اوفلخي
 كيلعىخي نأ كلاهم زغت
 كيلع ضارتعالا نعوأ عش

 هبا الا انتدافأو كريب دت ىف

 ىلختلا قوذءامسالا لعنأ

 (انتملعامالاان ملعال) اءيبست هللا تححبسو ريد ةردسملا ىلءهباصتن اوةعإ رمثلا مهبفيكف ةدابعلل

 ماوممنامساب مهئبن اوءال قه امسإب قون أىلاعتهل اوقلتايمس!!الءامسالا قلع: ميلعتلا نال 2 (44)

 لف ىف نيباب واب تاموعطملاةذادح وهاك أ.اماوب ندطي نادسالاو هب ماك. ناسللا هيف مفلاوا هوب

 ىفهتمارصو هرك_ةوهغامد ىفهإ_ةعلعج وهنا اردو هماعط ىل_ةنامهم٠ج رح ريدلاو ل قااامهوهدسج

 ن.ناحب#فههجو ىفهنزحوه>رفو هلاحط ىف هكحضو هتئر ىف«, غرو هدبكى ف هبضغو هين يلكىف ههرشو هبا

 ىبأن ع (ق)ءايحلابهزجو ةوهشلا هيف بكرو مدب فرعي ءمداب قاطني و مشا رمصبب و مظعإ مه تا )هج
 رفن ككئاوأ ىلع يف بهذا لاق ماعارذ نوتسهلوطو مال. !|ه.اع مدآ[ىلاهتهنلا ناخ لاق هنع هللا ىضرةرب ره
 كاع مالءااولاقد مكياع مالا لاقف كنتي رذةيحنر كيا منافهب كنويحبام عمتساف ةكسالملا نم
 (م) نالا تح صقنب اح الزي لف لاق مدآ ةرود ىلعةن+ا لخ دي نم لك_ةهنلاةجرو هودازف هللاةجرو

 هب فوطب سيلب !لعج هكرت_نأهللاءاشام هكرت مد[هلنارودام م-وهياعنلا ىلص هنا لوسرلاقلاق سنن ع

 ملسو هيلعهللاىبدهللالوسرتعمسلاقىسومىبأ نع « كالاتبالهنأ فرءفوجأءآراسافوهامر ظني

 مهنم ضرالار دف ىلع م دآونب ءاف ضرالا عيج نم اهضبق ةضبق نم مدآقلخ ىلا ءنو كرابتهنلا نالوقب

 هل اوقهد وادوب أوى .رتلاهجرخ أب يطلاو ثيبخلاو نزحلاو لهسلاو كلذ نيب ودوسالاو ضرب الاو رجالا

 هجينكو نوالا مدآن اكهنالليقو ضرالا دأ نمقلخ هنالمدآىم_س (اهاكءامسالا مدآ لءو) لجوزع

 قلخيااولاقةكالملا نا كلذواهاكءايشالاءامسأ هما عهقلخ متو مدآهتلا قاخ اد ورشدلاوب أ ل_قو دتوبأ

 لضف هللار هظاف هرب مامانب ا روهلبقا نقل خانالدنم ملعأ نف ناكناوانم«اعمرك ًاقلخ قا نلف ءاشامانب ر

 سابع نبالاق السراوناك ناو ةكئالملا نم لضفأ ءايدنالا نة:سلا لهب هذل ليادهيفو لعاب مويلع مآ

 مد [لءو كلذ ريغودامجلاوناويحلا نم ىث لك هللا قاخ ليقوءي_قلاوةعصقلا ىت- ئث لكمساهماع
 ليق رفكالملاءامسأ م دآ لعل قواه رت ىلءىتأىت-ةاشاذهو سرفا ذهوريعب اذه مدآ ايلاقفاهلك اهءامسأ

 نالاهضرعلقي مو مهضر علاقات او صاخشالا كلت ىنعي (مهضرع مث )اهاكتاغالا هماعىل ,ةوهتب رذ ءامسأ

 روك ذلا نعربعياك.وياع ءالقعلا بيلغتل لقعي نم ظفلب هنعربع لقعيال نمو لقعي نم تعجاذا تايمسملا
 ىنعي (ءالؤهءامسإب) ىفو ربخأى أ (ىنؤن أ) مهازيجتت ىنعي (لاقف ةكنئالملا ىلع) روك ذلا ظفلب ثانالاو

 ةكناللاىتعي (اولاف) معو هنم لضفأ محنك الااةلخ قلل ىلا ىأ( نيقداص منكن ا) صاخشالا كلت

 كماع نم ىشب طي نأ نء لجأ كناى(انةءاعامالاانل ملعال) مهزحع رهظام كالذو كلاهي زغت(كناحبس)

 (ميكحلا) تامولعملا لكب طيحناوهوةمءاتلا تافصلاءامسأ نموه و كقلخ ىأ( ماعلا تنك نا)انتماعامالا

 (لاقإ) داسفلاهيلا قرطةءاليكسم اللك-ا ىناثلاولدعلا ىضاقلاهنامهدح  ناينعمهلو ك سمأ ىف ىأ

 ةمكحلاهجورك[يذوهمساب ىش لكى مسفةك الم از عر وظاملكلذو ( مهامساب .عئبن أ مدد اي) ىلاعتةنلا ىنعي
 بيغرعأىا) ىتكتالمايىنعي( مل لقأملا) ىلاءتهنلا ىنعي (لاقمهئامسإب مهأب ناساف ) اط قلخ ىلا
 اذهلف «ةاحخ نأ لبق مدآ لاوح أ لعىلاعتو هناحبس هنأ كلذو ن وكيسامو ناك امىنعي( ضرالاو تاومسلا

 |ىع (نومتكت منك امو) اهيف لعجتأ كنالملا لوق ىنعي ( نودبنام لعأو) نوباعتالام ملعأىفامطلاق

 ع كحلوف
 تردقو تدضقاهف (ميكسحلا) عملا اريغ( ميلعلا تنأ كنا) انتملع ىذا الاانل م واعمال ىأ مواعا ا ىنعم لعلاو ىذلا ىنععامو ءامسالا لعهيف سيلو

 ( مهمامسإب مهأبت ا ملف مهمامساب مهثبن أمد الاق ) ناثربخ مكحلاو ميلعلاربخ او لصف تنأو أ ناربخ ةل او هريخه دعبامو أ دّتبم تن أونا مسا فاكلاو

 نورهظت (نودبتام ملعأو) نوكيي امو ناك ام كنءامهيف باغام لعأىأ(ض رالاو تاوملاب يغ ملعأ ىف مكل لق أمل لاف) همساب ئيمب لكي 0



 0 0 سودا ا 1 0 اىاعدأب لاق لمفأ 0 لاىذإ

 معيدستلا لص ل يقو كل ىلهأ ن<و ىنعملا نوكيفةال..دلاهنمدارملاف حيدستلا نمنتآ رقلاىف ءاجام لك
 كال نب د_ماح كدم < ىنعموةصيقأ وءوس لكن عكهزنت نو ىندملا نوك-ؤهلالك ق.لالا عطا هب زيت

 سدقتلا ل-دأ (كلسدقنو) كلذ نمن 521 ةوتلابانءاع كماءئاالولهناف كدمح نيس امو 1

 ةل-_صماللاو ةمظعلاوولعلا نم كالالجو كزعب قلبا كفطصنوءوس لكو صئاقنلا نع كرهطن ىأربهطتلا

 له أ ةكناللالوقل باوج هنا لق ( نوماعت الام ملعأ ىف لاق ) كتدابع و كدعاطل نسفن رهط هانعم ليقو

 مهو ىنعيطي و ىف دبعي نم مهبف نا ءاليقون وماعتالا,ةمكحلاوة>لما هوجو ن. .لعأ ىلا ءتلاقفاويف

 مطر مَءاف نور فغتس ونوبن دمها معا ليقو سراب اودو جنم ىنيصعي نمر نولاصلاو ءاياوالاو ءايدنالا

 تقلخ ةئاودةفيطا م ان اللازال يق ة#ماللل' هيلع مدآ قاخ ةصقو ةك:الا اة. هام ىف لصفإلا

 هللا ىل_ههللالوسرلاقلاةرذ ىف نع « تاوءسلا .منكسم ةفمل ع لاكشاب لكسشت: نأر دقت رونلا نم

 عباصأ عب رأعضوماعمؤام طثت نأاط ى-وءامسلا تطأ نوءمستالام عمسأو نور لاف را قفا مسو هيلع

 مد قلخ ةفصامأو# ب سب رغ ىس> ثيدح لاقوةداب زب ى ذمرتلا:+رْخأ !دجاس هلل هّتوبج مضاو كالموالا

 مهم ةقي اخ كتم قااغ ىلا ضرالاولا جو" مدآ قا نأ ىلاعت هللاذار ا يتسن هولاعن ل ل

 اقل ىنم قلك ضرالاتلاقرانلا هتلخ دأ ىناصد نمو ةس 1 لا ذل ىنعاطأ : ند ىنيصعي مهنمو ىنعيطا نم

 هين أيا ل رب-_جاويلا هللا ثعبف ة_مارقلا موب ىلا نويع'ااهن:ترحفناف ضرالا تكيف منلاق راثالن وك

 كاسر ىذلاهلل'ةزعبذوعأ تااقاهنمءض.ةءلاهاتأ امافاهتببخواميطواهدوسأو اهرجحأ نءاهن٠ةسضبقب

 لاقفاهيلع مدقأ نآتحر كف ىنمكب تذاعتسا ب رابلاقوهناكم ىلا ل ربج جر ل

 هب ريا جرف لب رب ت تااقام ل_ثمهلتلاقاهم«ضر.ةيلاهان أ اماف اهنةضبقب ىنتأف قاطن | ل اكمل ىلاعت هللا

 هللا ةزعب ذوءأ ضرالا هلت لاقاهانأ اماف ضرالا نم ةضب ةب ىنتأف قلطتا ل_ئارزعللاقفهلتلاقام لاقف

 اهعاقب عيج نمةض:ةاهئمضقوا 0 هل ىدعأ نأهن رعب ذوءأ انا ولاقفأيش فدا .راآىذلا

 عنصامب لع أو هو لج وزءدهب رهلأسف ءامسلا ىلا اهم دعصو اهشيمخروا م.طواه صواهولحواهطامو هاهمذع نم

 كنطاسألواقاخ هب تةجامم نقلخأل ى الجو ىف :زعو ىلاعتهللا لاقفاهما عدرا و ضرالاهل تلاقاع هزيخأف

 هللاءاشاماهكرت مئرانلا ىفاهفصنو ةنلا ىفاهفصن ةضبقلا كالت هللا لعج مثكتجرةلقأ مهحاو ر1ض نق لَ

 تناكف نجلا بإب ىلع هاقلأوادسجاهلعج مئالاصاص مث ةدمانونسمأ ج مث ةدماب زالانيط اهندتفاهجرخأ مث

 اذه قلخام مصاللوةب وهيلعرع سلب !ناكودلئماوأر اونوك /مهالهتروص ةفص نم نو.كيةكنالملا

 اولاقفن وعنملام كيلع اذه لضف نا ةكتالمالاموبلاقو كلا ال اخ اذهلاقذ فوج وهاذافهيلارظنو

 هللادارأاساف هنكلهاله_يلع تاضف نألو هنيصعال ىلع ل_ذف نأاهسفن ىف سلب |لاقف هيصعنالواذب رعيطت

 فيكبرايتلا ة فاق طالخ دمتأر ف ترظ:ف مدآ د سج ىف دن نأ اه ىعأ حورلا هيف خفش نأ ىلاعت

 ىلاتلدوفهثوفابؤتاخ دؤاهركمتم نيج رختسواهرك» ءيلخدااطلجوز علنا لاق دس بلا اذه لخدأ
 هلل !لاق ناسا تغلب اماق سطعف هن رخنمت لهون أى تراسفائبطه دج راسل رظد لد 1

 ىلا ورلا تغاب الو كتتقاخا ذ_طو دجتابأاب كب رك جسر ىلا عتهنلاهادانفا طاق " لوأ هول
 امئتاقىوتسا نيم دقلاو نيقاسلا ىلا تغلب اماف لت نم نانالا ىاخ ىلا«تةهللا لاقر دقي لف موقيل مه نيتبكرلا

 موب لكهانس>والا جاهد سج دادزب رفظ نماسابل كو ءاشح ا وابصءواقور عوام اظعوام دواجلاب وسارمشب

 مشينا ارم ازامهم رصبب نانيعلا اوامهمعمسي نانذالا ىهوهسأ ار ىف :ء.سبا اون ةعست هدسح ىف لعجو

 رفكتاناواخد دقو ىلاون

 ن رفاك اوا_خدىأ

 ريطت و(كلس د َةن د

 حيبستلا ليقو كالانسفنأ

 نمهللا دعيت سيدقتلااو

 ضرالا ف حس نمءوساا

 اهبف بهذ اذا اهف سدقو
 الاملعأىفا لاق) دعبأو

 ىنخوهام كلذ مدخلا

 مهف نوكيىنءعي يلع
 ءاماعااوءاياوالاوءايدنالا

 لوعفموهو ىذلا ىنءعامو

 ىأفوذحم ئاعلاو مسعأ

 ىزا 2 ىلا هنوماعت الام

 ورمجوبأو



 اردن رمطوقك (تاومس عسل هرسسغب مهبم م(نهاوسف) قريم_تلاو قوفىلا ىوتسامثليق هنأ كولعلا ةهجءاهسايدارملاو ورخأ

 ج وعلا نم هؤالخار همي وفنو نهفاخ لبد#: نهتب وست ىنعمو سنملا ينعم ىفاومنال مهجا'هانعمو دجاو اهظفلو ءامسلا ىلا عجارريمُسلا ليقو

 ضرالا مرح نالاهاح د تال ذ دعب ضرالاو هلوق ا له ضف: :.الو ضرالا قل ىلء تاومس !قلخ لضف نا بلان مثو نهةلخ مامئاوأروطقلاو

 دم_صأ مثيب قزتلم ناخدا عيل ءرهفااةةييكس دقلا تيب مضوم ىف ضرالا هللا قلخ نسما نعورشأتفاهوح دار وءامسلا ىناخ هقلخ م دقت

 ( مياع'ىذلكب وهو) قزتالاوهواقتر ا 6ىلاعتهلوف كلذذ ضرال اهنم طسب واهعضومىرهفلا كم أو تاومسلا اهنم قلخو نادلا

 نماهكحاي وتسماقلخ نهقلخ منغ
 شرو ريغ قدمهناوخأو

 واول اول ءب ىلع ءورمعوبأو

 ةيركتلا سفن نام
 نواومت. مه دضع ةلزنعزاصف

 الونوكسلاب دضءدذع ف

 ضرالا ىلاعت هللا قلخ

 نكسأو نحلا اهيف نكسأ

 تدسفأف :كئ الا |ءامسللاف

 تعمل ف
 ةكن لالا نمةفئاط م_وملا
 راصل اررازجشلا مهتدرطف

 اواقاو لابخلا سؤرو

 هلع هيدن مأف مهئاكم
 موتصق لك ذينأ مالسلا

 كبر لاق ذاو) لاقف

 رامضاببهنذا ( ةكئالملل
 عج ةكئالاورك ذا
 عج لئامشاك ك أالم

 ثناتاءاتلا قااولأمش

 ىأ (لءاج ىا) عجلا

 هلىذلا لعج نمربه»

 ضرالا ىف)امهو نالوعفم

 فالحب نءوهو (ةفيلخ
 ةل_ءاف ىنعم ةلرعفهريسغ
 ةفاايمللءاطاتديزو

 مدآآ ةفيلخلابدب رأهنالءافلخوأ فئالخ لقي لوهنتي رذو مدآ اهبف مهفلفن ضرالا َناكساوناكمهنال نم ةفيلخ قعملاو

 وهب مهعف اذمواولهأ تاجاح بسح ىلع ضرالا فام اخ ممتواهنربغ )ع 5(

 5 .٠ 9 هم .٠ 532 0 2 5 يا 6 7

 قادرك دىا.سو روطفالو اميؤع طالت اي وتسم تاوهس مس نةلخ (تاوم-عمس نهاوف)

 هللاءاشناةدحسلا.حةروس ىف نيمو ىف ضرالا ناخ ىذلاب نور فكل مك نق ىلاعنهلوق دنع ضرالا

 01 0 اناات 9 تداهم تاير لعبتي ( ماع ىنزكت رعو) لال
 هجو أ لوالاو ةدن ها 1 نآآرقلا ىف دروام لك وك ؛ رلاقذ' داي رك ذاو
 ةك اللاب دار ارقل -رلا ىو ىوغلا ا الان[ 0 ( ةكئالما)

 ةكناللا نكس أف نملاوةكسالملا قار ءامساو ضرالا اخ ىلام:هننانأ كلذو ضرالا ىف اوناكنبذلا
 هلل'ثءيف اواتقاواود_فأف بلا ودسلا مهيفرهظ مثال وطارهداو دم_هف ضرالا نجلا نكسوءامدلا

 ىلا ن+ !اودرطو ضرالا ىلا !وطبهف نان+ !نازخ .هو س.!با_عسأرو نا حا .طاقي ةكس'الملا نما دنج مهلا

 ضرال !كلم سباب اهنبا ىطع و ةدار هلا مهنعةنلا فو ضرالا .هاونكسولاب+لا بوعشوروحبلا راج
 ضرالاىةرانهنلادبءي ناك_فاماع مهرثك ًاومهدش مو .سئر ناكو ةجلاةنازواين دلا ءامسلا كال ءو

 هياعةكسنالا ا مرك أ ىنالالا كانا! ه هلا ىفاطعأ امهسفن فلاقو بكل اهل خ د ةنلا ىفةراتوءاملا ىف ةراتو

 كلذاوهرك-ف ىلا كءفار ركشمالدب ىزدي ةغيلخ قلاخ ىفا ىأ ( ةفياخ ضرالا ىف لءاج ىنا) هدد .وهللاف
 مهدعب ءاجو نملا فلخ هنالم اللاوةالصلا هيلع مد" انهةةيلحل يدار 'وةدابعةكسنالا ١١ ن وه اوناكمهنال

 هيج ةنتوهدو د_>ةماقالهذرأىف هلئاةةيلخ هنالدقلخ ىمسا. ءاهنا حيدبصلاو هي

 تاقناف نحلا لءفكق-حرب-غب ىا (ءامدلا كفست د١ ىصاما اب ىأ (اهمف دسفي نم اهبف رم 9

 دهاشلا اوساقوأ .هاياةللارابخا, كلذ اوفرعاونو<نأ لمتحن اق لوقلا !ذهاولاق ىتح كللذ اوف رع نأ نم
 امهنمو بضغلاو دقحلاهيف نو هنا اوما .5 ىص طالخ أ نم قلخ مد نا اوأرامل مهنا ليقوبئاغلا ىلع

 تقلخ نملاولاقو ةكسئالملا تفاخر اثلاىلاىتهننا قلخ الل _ةوكلذاولاقاذهلفءامدل كفسو داسفلادلوتي

 ىلع مقواما لاؤسلا اذهنأب نا 0 و نداهمف 2-0 1 اهنم

 خام هماعةطاحاوىلاهتةنلاكح لاك ن ءاوبوكل م دل ما ءالاوراكن الا ليبس ىلعالبجكتلا ليدس

 َ ديعهلن وكن أركي دم سمح فصل اديعلا نا ليقر نوناعتالام ٍلعأىفا هلوقب مهءاجأ اذطو مهيلع

 ناحبسلوقن ىأ ( ك دمت معمستأ نحنو) لجوزءهللام اظعا ىف هغلابملا هو ىلعم طاوس ناك _ةةيصعي

 هللا

 50 ءاخوأ كلذادحوف كفلذياقلخو أ كفل ندير أوأ مماهورضم كلوق ىفةل.ةلا ىفأ رك ذب ىنغتسناكهينب رك ذ نعهرك ذب ىنغتساو
 لاؤسلا كلذاولا ل كلذب مهرب_خ أ هاو ضرالا ىف ةفياخ كاناعجانادوادايىلاعتةنن !لاق ىب : لك كل ذكوهذر أى هللا ةفياخ ناكمدآ نال

 هماعب وهن اكن اواوم لغا او٠ دقي نأ لبق م_هرومأ ىف ةر واش! هدام ٍمعلعيأوا أ .هنوكلب ةمهفالغتسا ف هتم اوفر هو ةاوالد ءاوباعو

 ىذلا مكملاو هوةرعءملا لهأةعاطلا ل هأ ناكمفاختسي نأ انمبدت (اهفدسفي نماوف لهن او اق رواش نعاينغةفلابلا هتمكحو

 نيو ) ف راو !او بصي ى أ (ءام دلا كفي و) رخآلا ىلع نيلقالا د-أ او تاقوأ حوالا ةهج نموأىلاعتهنلا نمرابخاب كلذ اوفر عامناو لهجمال

 هلوقك ك دم نيس .وأ كل ندماح حبسن ىأل احا عضوم ىف (ك دمحب ) ناسح الابءنم ىتحأ اىأو نالف ىلا نسيت أل وقتاك لاحم (حبسف



 مهقاثيم نيينلا نمان ذخ ذاو ىلاهتهلوقوهو نيدلا اوميقب وةل.سرلااوغلسي نأ ني بنل اهب صخ دهعوتةيأ الامد ىنب نم كب رذخأ داو

 هنوم كالو ىءانلل هنايبتل باةكسلا اوتوأن بذلا قاثيم نسا ذأ ذاو ىاهت هلوقوهو هللا نس ديكو
 ةقاث !| نم هلصأ (هقائيم دعب نمل

 هنلاو أدعولا ىنمم داعيا انااكهتقنوت ىنمتنو؟,نأزوحب و مه: همازلا هلوبق نمةننا دهعهباوفثواموهودهعللريمّضلاو ىلا ماكحا ىهو ٠ ٠
 نيبام مهعطقأ نينمؤملا ةالاوموماحرالامهعطقوه (لصوب نامي هنيا مامن وماطق, و) ةياغلاءادتبال نمو مسهبلع هت ت دعي نم ىأ ى اعت

 ةركسناموءالءتسالا لميس ىلع صوص ل اوقب لعغلا بلط ىمالاو ضعبب مهرفكو ضعبب مهناعا ىف قحلا ىلع عامتجالاو أولا نم ءايدتالا
 مق (ضرالا قنودسفب د) لصوبن اوه ىاعفرمضوم فو !هلصونى اعاطا نمل دب رح عضوم قل صوب ناو ىذلا ىنمع واةقوصوم

 صقتلااولدبتساثيح نون وبغملاىأ (89) (نورساخلا) ريغاو رصف (مه) ًادتبم(كئلوأ) نا.ءالا نع قي وعئئاوليبسلا

 داسفلاو لصولاب مطقلاو ءافولاب

 باوثلاب باةعلاو حالصلاب

 (هنلاب نورفكس: فيك (
 فرك ىف ىتلا ةزمطا ىنعم

 هللاب نور فكن أ كلوق ىفهلثم

 رفكلا نع فر صيام مكعمو

 وهو ناعالا ىلاوعد,و

 ةريظنو سدعتلاو ناكنالا

 حانج ريغب ريطتأ كلوق

 ىدوويلارابحأ ىلع هذخ أ ىذلا هب دارملا ىناثلا ىلباولاق كب رب تسل ىلاعت هلوقوهو قائيملا موبرمويلعم ذأ
 نيذلا نوقفانملاورافكلاهب دارا ثااثلاهتفصوهتعناونسب و سوهيلعهللا لص دمحماونمؤ؛نأةاروتلا
 هبهنلا سمأ ام نوعطقي واله ديحوت ىلعةلا دلا تايآلا نم هبا كى لزي أ .: همكحأ و ى هن ةنها همرأ ا دهعاوضقن

 دوهيلا مهو ضعبب اور فك و ضعبب اوذم اف لسرلا مي جو لس ولعلنا ىلص دمح«(ناميالاىنعي (لصوب نأ
 نع سانلا قب وعتوىص امملاب ىنعي (ضرالا ف نو دي و) .اهلصوب هللا ىمأ ىنلا ماحرالا عطق هبدارأ ل يقو
 لاف مس ةنلاراسخلالصأ أاونون وبذملاىأ(ن ورساحا ,هكئل اوأ) نارفلاو لس .وهيلعهّنلا ىلص دمحمب ناءإلا

 بصن دع ىنعي ( هللا, نور فكت فيك )طفي نهتو تيكبت هيف نكل بج لاهجو ىلع برعلا كر مش ى عت
 قافط ىنعي (اناومأ متنكو) ىلاعتلاقفلئالدلارك ذ مثه تن دحو ىلءةلادلا نيهاربلا عضوو لئالدلا
 ىنعي (مكييحيمن) < لاجاءاضقنادنع ىأ (م<_ةيعمث )اين دلاو ماحرالا ف ىنعي (5 .ايحاف) ىتإب بالصأ

 وه) لجوزع هلوق © مكلامعإ مب زجيف ةر الاف نودرت ىأ(نوعجرت هيلا مث)ثعبلل توملا دعب
 فيكىنعللاو راحبلاو لاب اوناويحلاو تابنلاو نداعملا نمىنعي (اعيج ضرالا فام ككل قاخ ىذا
 وهف نيدلا طاصم امأايندلاو نيدلا ل اص.ىفهباوعفتتلاءيج ضرالا فام <ل قا دقو هلا, نورفكت
 امب عاف الاوهف اين دلال اصمامأو هتين ادحو ىلعةل ادلا ىلاعت هللا تاقوا_ بئاع فركسفتلاو رابتعالا
 هنءةباور فو عفنرا سابع نبا لاقو دمع ليقواهةاخ ىلءلبق أو دصق ىأ (ءامسلا ىلا ىوتسا متإ) اهيف اخ

 مئالوأ ضرالا قلخ ىلا هئهننا نا كلذو كلا بحاصهرك ذا ذ كوه سعأ دم صانع ءىرهزلا لاق دعص
 وحدلا تلقاهاح د كلذ دعب ضرالاو ىلاعت هلوقوا ذه نيب مما فيك تلقناف ءامسلا قاخ ىلا دمع

 ناف كلذ د_هب ضرالا مرج طب وءامسلا قلخ مئاهاع دب لو ضرالا مرج قا ىلامتهننا نا لمّتكف طسلا

 وحدلادعبالانو <, ال كلذ نا ىضتةراهيج ضرالا فام كل قاخ ىلاعنهلوق نالاضرأ لك ثم اذه تلق

 هب منأام هرك. ذي نمل لجرلالوقكمنلا دادعتل يبس ىلءوهامناو بيترتاته سيلهنا لمتحيت لق
 لع هللاو ضءب ىلع ةمد_ةمءرعنلا هذه ضءب لبعلو كنع مفدأملأ كرد عفرأمأ كطعءأ لأ ءيلع

 حانوج رياغب ريطت فوكو
 (اناومأ متتكو) قواولاو

 لاحال ها! [بالص أ ىافطن
 تاومالاو ةرم-ذ٠ دقو

 عج لاوقالك تيمعج
 ةايحلا مداعا لاقيولوق

 هلوقك اضيأ تيمالصأ

 (5' ايحاف) اتيمةداب ىلاعن

 (كتيم) مارالاف
 مث) مكلاجأ ءاضقنادنع

 هيلام) ثعبلل (مبح
 ىلانوري_-صت (نوعجرت

 فامعلا ناك اهتاوروشنللن ,وعجرتهيلا مكرر ,وبق ىف كي. م وأ ءازجلا (لوا - (نزاغ) - 5)

 توملا نع ىجارتن كل ذك ةيناثلاةايحلاوةايحلا نعى ارتدقف توملاامأو خارنالب توملا بقعت دق لوالا ءايحالان ال مب قاوبلاوءافلاب لوالا
 عمرفكلا عامجاركنأ امناوروشنلا نعخا رتماض أ ءازجلا ىلا عوجرلاو هيخارتب للكلاب تكي هنفربقلاءايحا ديب رأناوروشنلا ديرأنا

 قاخىذلاوه) رفكنالو رك شت نا اهقح ماسج عن ىلءلمةشتاهنالورفكسلا نع مهفرصت تانيب تايآىلعةلمش ماهنالاهرك ذ ىتلاةسقلا
 عئاص ىلعةلادلا يئاجتلا نمامو هيفراظنلافىفاثلاام أ ورهاظف ل اوالاامأ كني دوك اند ىفهب كءافتت الو ك-اجالىأ (ض رالاىفام كل

 ةلزتعملاو ىزارلار كبوبأو جركلا لدةسادقواجماقعرك فن:اههراكمواهماونرك فتاهذالمنالةرخ ًالايربك ذتلا نم هيفامو ميلعميكح رداق

 ءاوتسالا(ءامسلاىلاىوتسا مث)ام نملاحلا ىلع بضن (اهيج) لصالا ىفةحابم تقلخ اهم عفتشي نأحمصإ ىتلاءايشالا نأ ىلع كل قلخ هلوقب
 ىنث ىلع ىولب نأريغ نمآي وتسم|دصق هدصق ىأ لس را ءهسلاكة يلا ى :وتساليق ملدتعاو ماق ىأد وءااىوتسالاقيةماقتسالاولادتعالا

 "يم ىناخ كلذ نيب ايف دب رين أ ريغ نم ضرالا ىفام يتلخ امدعب تاوم#سلا تا يلا دمع لبر أ يأءامساا ىلا ىو سام ىلاعن هلوقمنمو



 تبئاذاىمالا ىح لاف هراكناغوسيالىذلا ثباثلا ناو ب رضي نالو ل ثمالريمضلا ( قااهنأنوماعيفاونمن ذا مأف )"اين دللالثم
 دارأاذام نولوقيفاورفك نيذلاامأو) هيفرتتسم اريمضلا لاح اوذو قا ىنعم لماعل او لاخلا ىلع بصنلا عضوم ىف (مهب رنم) بجوو
 هللا ىضرةشئاع تلافاكراقحتسا الثم اذهب هللادارأ اذام مهوف ىو كل ذكس يلو هلة غصه دءبامراصل لصوولذا هيلع فقوب و (الثما ذهسهنلا

 ىنعم هيف ف زحام و يآ كلها ةقان هذه دل اوقك لاحل | ىلءوُأْرييْعلا ىلع بصن الثموهلةرةحت اذهورمع نيالابحعاب ورمع نب هللا دبع ىفاهنع
 دي زامأ تلقب هاذةلاحاله ناو هديكوت تدق اذاف ب هاذ دي زلوةتديكوت لضف هيطعي نا مالكلا ىف هتدئافو ءافلاب باحياذلو طرشلا
 نيتلجلاداريا و طرمشلا ىنعمى هناواديك أت هنوكديفي ريسفتلا اذهو بهاذدي زف ئث نم نكي امهم هريسفت فهي وبيسلاقاذإو بهاذف
 ىلع ىنو ىلا هلأ مهماعب خيلب دادتعاو نينمؤملا يمال يظعدامح !نولوقياورفك نيذلاونوماعياونمآ نيذلاف لقبول ناو هب نيتردصم
 نأو نيتماكنوكفاماهفتساامو ىذلا ىنعتالوصومامسا اذن وكن أن اهجو هيفاذام وءاقملا ةم_اكلإب مويمرو مهظدح مطافغا نب رفاكلا

 دئاعلاودارأ ىأهتلص عماذهربخوءادتب الإ عفر لوالا ىلعاف ةدسحا اوةلكن وكيف ماهفتسالل !دحاوامما نينو عجام عم ةبكي ماذ نوكن
 نيماكتملا دنع ىهو كبلق هلا لامو كسفن هتبلطاذا”ىشلا تدر ار دصم ةدارالاو هللادارأى مث ىأرب دقلاو دارا, لحم ابوصنم ىناثلا ىلعو فوذحم
 فصوبال ىلاعت هناد ا دغب ةلزتعملاقو ةنسلا له دنع ةقيقحلا ىلع ةدارالا,فوصو .ىلاعنهتلاو هجو نودهجوب تالوعفملا صيصخت ىضتي ىنعم

 لضي) هب سم هنا هانعفمريسغ ٌلعف ناكن اوهيلعهركمالوهاسريغوهو لعف هناء انعف هلعف ناكنافاذك لادا أل يقاذافةقيقملا ىلع ةدا ارالاب

 هب نيئز تملا نياهاجلا قي رفو قحلاهنإبنيملاعلا قير ف ناوامأ,ن يتر دصملا نيتلمجلل نا. بلاوريسفتلا ىرعراج (اريثكدب ىدسي واري_ثكدب
 قريثك ىدطلا لهاوةلالضا!باب نمهدرو٠ نسحب لهلا ناو ىدطا باب نماقح )٠(( هن وكيزعلا ناوةرثكلاب فوصومامه الي

 لقلب نوفصوبامناو مهسفنأ

 لالضلا له ىلا سا..ل اب
 نب دةعملا نهليلقلانالو

 نآرقلاو لسوهياعهللاىفهصدمحمبىنعي (اونمآ نيذلا اماف) ةبابذ نمإسأو ةبابذ نم شدطأوةلع نم

 : 1 1 8 . .ء|إ| اول فنإو ةقيقلافريثك
 (اريثكهب ىدهب د) الالض هب نودادزيف هنوب ذك مهنا كلذورافكحلا نم ىأ(اريثكهب لذي لثملا اذهعىآ اركلا نا 1 1 1

 00 3 10 / 1 0 نأ # هرو
 ليقو نيقفانملال يقو نب رفاكا| ىنعي( نيقسافلاالاهب لضيامو) قحهنانوءاعي وهنوق دصإ نينمؤملا ىنعي 0 2

 نوفلاح ىأ(نوضقني نيذلا) ىلاعتلاقف مهفصو مثهلوسرةعاطوهللا ةعاط نعجورح | قسفااودوهيلا 1
 | هناعارمو 'ىشلا ظذح دهعلا لصأو هنلا ىمأ ىأ( هنلا دهع) بكرملا كفو خيسفلا ضقنلا لصأو نوك رشاو ندا 0 © ه ©« عرس : 5 0 || 5 8 ْ
 00 ل الا, ةلديتلا الك 2م قوءدك ونوءمعدمب نءئأ (ةقاتسدع ال 7 .٠ 6 3 5 03 ءعق قاح و
 000 الامد يحل + يقودك ىوءدقعمي ن.ىأ .(هقاثيمدعي نم ) لاح دعبالا لعف قاخةبادطاو دبعلا ىف

 هذخا نانمهوب رغتساو رافكلا نمةإه+ل!هركشتساام نأ ن ابل ةنآلا قايسوةنسلا له دنعةةرةحاوهاذهءادتهالا

 ءانداو ىنعلا فكن م هيفا هيلاراصياغ ا ليثعلا نال بارغتسالاو راك_:ةسالا عضوي سيل لثملا ماب ورض مءايشالا نم تارقحلان وكن

 ءاجاحضاو ناك امل ق١! ناىرنالأ كل ذكهب لثم ل1 ناك اريقح ناكن او كلذ كهب لمَمملا ناك اهظعهل لثماملا ناك ن اف دهاشملا نم مهوتملا

 لقوا هتمرقحأ لاحالهتاد دن ًارافكلا! هاعج ىتلا ةظ الالاح تناك امو ةماظلابهل لم هتفصدضب ناك امللطاملاناورونلاوءامضلابهل لت

 عديت لور كسنتس:لالثما هنود ىذلافةضوعبا|ابط تب رضو بابذلا نم لق تلعجو نه ,ولاو فعضاا ىف اهلثم تو. كنءلا تيب لعج كلذلو

 مهتداعنذلا نينموملا نا نايبلو هب رضم ةيضق ىلع لكل قئاس هلوق ىف قح هل ثء ىف بيصم هنال<_ظوعبلاباهليشت نم ىححت سال ثمتلل لقب لو

 اوذقواودناعواورباكمطوقعىلع لها ب اغنيذلارافكلا ناو قماهنااوماعلل ثلا اذهماوعمساذ|لقءلارظانب رومالا فرظنلاو فاصنالا

 نوب ردي سانلالازامو كلذاور كاف يكمهنم بّلاو نيقسافلا لال-ذو نينمؤملا ىدهسيس كلذ ناوراكت الابهواباقو نالطياابهيلع

 فءض أو سو.لا نملك وةشارف نمفعضأ و دارق نم عمسأو بابذلا نمأرجأ و ةرذ نم عج اولاقف ضرالا شاش خور ور طلاو مئاهيلابلاثمالا
 الادب لضإامو) حئاللاراكن اوحضاولا مؤدب ةريها طرفل ىذرب نأ توهبملاو جوجحما نديد نكلو ضوعبلا# نمزعأوةضوعبلا نم

 نعجورخلاةءب رمشلا فو دصقلا نع ج ورا ىسفلاوهلوعفم فوة سم لضي نال ءانثتسالا ىلع بوصنع سالو لضيلوءفموه ( نيقسافلا

 نبذلا) هلئاءاش نادإط سام كيلعرمي سوةلزتعملاه:عرفاكلاو نمؤملاةلزغم نيب ىأنيتلزنملا نيب لزانلاوهو ةريبكس| باكت راب ىمالا

 وأمهوقفانموأن وتنعتملادوهباارابحأ هللا دهعل نيضقانلاءالؤمبدارملاو قوما دهعلاو ب يكرتلا كفو خسفلاضقنلا (هللادهعنوضقني

 لوسر مهبلا ثعباذا مهناب مهماع قايثملا ذأ وأ مهياع هقثوو هب مهاصو ىمأ هناك د يحوتلا ىلعةدجا نءطوقع ىف كرام هننادهءو اعيجرافكلا

 اوعطقب الو ضعب ىلع مهضعب ىنبيالو مهءامداوكفسالنأ مهيلع دهعلاهللا ذخأو أه رك ذاومتك,موهوعبتاو هوق دص هنازجشمةنلاهق دعب



 هفاصوأو قاب ىلاعت هئالو ةرورض هبل وقلا بجوف لكلا ءانف دعب ققحتي امنا !ذو تاقواخارئاس نعرشانلارةب وخلا فصو قيقحت بجيف ١

 ىذلاوهرخأل اوهدوجولءاد_:باالىذلاوههقح ىف لوالااءاقلا#اذو قولان او قلاخخا نيب هباشتل | مقولاهاهأ عم ةيفابةنهلا تناك واف ةدفاب

 ههم زن:ىفاذو لاوزلاو ةصيقنلا ىفنو لاكلاةفصنايبلام هسهفاصتاو ق>اللادرفااوهرخآلاو قباسلا در فلاوهلوالاانقح ىوهلءاهتتاال

 دوجولازئاجوهو هب قاخلاءاقب ودوجولا بجاوهؤاقب وهناذل قابىلاعتوهوءاقبلا فهياشنلا عقب ىناومولاق امفالءانفلاو ثودملا لاما نع.

 مالك اذههب.ثياماولاقودوهيلا مه تكحيض الثم هب برضو هناك ىف توبكنعلاو بابذلا ىلا هتهلدارك ذاملا ه

 ىحتسإل هللا نا)لزتف هللا فس سجبييحسسسسسسسسسسسسسسسس 2727ات7ااب7ب97ئ797تْفّتّ؟أاا؟أ؟ْأ؟©للا اش: 6 تت9392595929255-0ب5ب57 79090200666

 ك.ملااطالمو بهذ نمةنبل اوة-ذق ن.ةئبللاقاهؤانبام ةنحلاتاقءاملا نملاق احلا هللا قاخ مهنيا

 ىلب:الو توعالو دلحب و ساب الو مياهاخ دن نم نارفعزلا اهن روتوقاِءااوُؤاّوالا اهؤا,_صحورفذالا

 ناتماصلانبةدامع نع * ىوقلا كلذب هدانسا سدالاقوةداب زب ىذمرتااهج .رخ ا مهمابش ىنفبإل و مهايث

 سودرفلاو ضرالاوءامسلا نيباك نيتجرد لكنيبام ةجر د ةئام ةنجللا ىف نا لاق |سو هيلع هللا ىلههللالوسر

 سودرفلا هول سافهللا مئلأس ا ذاف شرعلا نوك, اهقوف نمو ةعب رآلاة نطل اراجع رجفئايسوتجر داش

 اودادزادقو مويلهأ ىلا نوعجريفالا جوانح نودادزيف موبايثو مهضوجو قوثدتف لامشلاهع ربهتف

 مددزادفاهللاو مث ا ونولوقيفالاجوان_سحان دب متددزادقلُهثلاو م هواها مط لوةيف الاجوات_سح

 رودللاعمتج ةنحلا ق نالاق ملسو هلل عطا ىلصهنلال وسر نع هنع هللا ىضر ىلع نع#الا جو امسدات كول

 نحنو سأينالف تاسعانلا نو ديدن الؤ تادلاخلا نم ناقياهلثم قثالخلا عمس م تاوصاب نعفرب نيعلا

 نا) ىلاعتهلوق بي رغ ثيدحلاقو ىذمرتلا هجرت هلانتكؤانل ناك نا ىب وطاطخسن الف تايضارلا
 بابذلاب لثما برضا ىلاعتهنا نا ةيآلاه اه لوزن بيس (اهقوفافةضوعبامالثمب رمضي نأ ىحتسإالةنلا

 نوكرشملالاق ليقوةسيسخلاهارشالاهذهرك ذيهئلادارأامدوهيلاتلاق للا و لحن لا رك ذو تو.كتعلاو

 هللا ىل_صهنلال وسرءاذرا ىلءنيةةةماوناك دوهيلاورافكساا نال كلذو ءايشالاهذهرك دياطا ديعت الانا

 فوخ نم ناسالاىرتعي راسك اوريغتءايحا حس سالهللا نا ىلاعت هللا لزن اف كالذاولا ف لسو هيلع

 هزئام لاعت هنلاو لاس الا فضو ف لكس" اذ_ه حئابقل | نع سفنا| ضايقن اوهليقوهيلعمذي 35 هب باعيام

 وهءايحلاةبا ديف ةياهتوةيادب لعق لك_!نال كلذو كرتلاهانعم نوك هب ىلاهتهنلاف_طواذاف هلكك لذ نع

 اذاف حبلا لعفلا كلذ كرتهتباهنو سيبقلا لءفلا كلذ هيلا بسنين !فوخ نم نانالا قحلي ىذلا ريغنلا
 لعفلا كرب هنمدازاا لد فول اوريغتا اوهوه-تادب هئمدارالا نسساف ىلاءتهللا قح ىف ءاملا هصودرو

 ةركسنلاو ماهم الل ىهلب ةإأ_صب ىه سل لقوةضوعب الثم برش نأ ىنعملا نوكمؤ ةلهام لمقام لدقد 1 و

 هردص عم هوهو ف وم .وط هر هلورغ_ىلا ةباغ ىف هناف ىلا عتهللا قاش بدت نموه»و قالاراغه ضوعبلاو

 اهقوفاق هصرق نمت ولجان ا ىت>ةياغلاهنم غلب. لاو سوماحلاو ليقلا داجىف هموطرح صوغي
 ةيالابهيش !لوقلا اذ_هواهنهرغصأواهنوداهانعمليقوةثملا فامهنم ,ظعأوهامو توكتعلاو بايذلاىنءي

 - و هيلع هللا ىل_ص ىذا! برمض دةورية+اريخصلا عيشلاب ليثهلا نم عنموال ىلاءتةثنا نا نايب ضرغلان ال

 عجأوةرذ نمرةحأو» ليةفتارةحلاب لدملا برعاا تب رض دقوا نمرةطأوهوةضوعبلا حانماين دللالثم

 60 وعلم دام برم نأ

 للملا برد كرئيالىأ

 ىحتسي نم كرت ةضوعبلاب

 ) راق اني لثمت نأ

 راسك اوريغت ءايالصأو

 فوخحت نم ناسنالا ىرتعي

 زومالو مد وهب باعبام

 فوخورغتلا ميدقلا ىلع

 ناك الكرتلا نكءاومذلا
 هبهنع ريع همزاول نم

 ةرابعلاهذهعق:نأ زوجي و

 ان :رفكللا مالك ىف

 نا دخت بر ىحتس

 تاندلاب داد 2 نرصت
 ىلع تءاخل ثويكنءلاو

 قايطاو ةلياقملا ل_دس

 وهولاٌؤسلا ىلع باوحلا

 هيفو عيش مهم الك نم نك

 هسفش ىدعتلا ناغا

 هتبيحةسا لاقي راخلابو
 اهوهتم تديدحت_ساو

 لثالا برضو انه ناله

 ناالا بر ذ نم هعند م

 هذ_هامو ماخاب ضو

 ترتقااذا ىتاا هو ةنمانما
 ىلاعتهلوق ىف ىتلاك د يك أمال ةلصوأ ناك اتك ىأ دن رئام اباتكك ىدطعأ كالوقك اهوع ةتدازواماوما + ةمهمأ ةركذ مساب

 ةمدةمةركذلا نملاحال مو بريل لوءفمز الثا ناين فطعة_ضوعب وهتيلا دان يرق نأ ىحتسياللاق هناكم_هقاثيم مهضقن اهف

 هنال ىثلا ضعب هنمو ضوعبلاهضعب لاق ضعلاو عضبااكمطقلاود و ضعبلا نهاهقاقتشاو لعج ىنهءبرض نا ىبعنيلوعفم امهناوأ هيلع

 ةلةااوهو الثمهيفتب رضىذلا ىندملاىفاهياعدازواهزواا4 (اهقوفاخ) تباغف عوطقااكلوعف ىلعةفصوإهأ ىف ضوءبلاو هنمةعطق

 فيكلاقيالوةضوعبلا نمربك امال تومكتنعلاو باب ذلاب ل دل برض نمهوركس:ةساام در كلذب دارأ هناك م !ىفاوبلعدازافوأ ةراقحلاو

 لسوهيلعهللا لص هللا لوسرهب ريضدقو تاجردد رغصًاواهنملقأ ةضوعبلاحانج نال رذصا! ىف ةباهنااوهو ةضوعبلا نودامي للا برمي



 راهنأا هيف ىلاعتهلوق ىفةروك ذم اراهنالا ىلا ماللابر اشي وأاببش سأرلا لعتشاو ىلا عت هلوةك ةفاضالا في رعت نم ماللابفي رعتلا ضوعف
 رئاس ىلع هم دقوةبب راجلاراهنالارك ذي تانجلا ىلاعنهنلا نرفاذلو ىربكل اةذالاو ىمافعلا ةمعنلا نم ىراجلاءاملاو ةبآلا نساريغ ءام نم

 رامئمامش أت انجلا كلن راسه يف عقب نأعماسلا دلخ لب تانج مط نا لقال هنال ةفن انس ةلج وأ تان ةيناثةفص(اوق اوقز راما تو وعن

 الااهماعيال ةباغىلا تتوافت ناواهسانج أ ىاين دلاتانجرا_ءابشأ اهرامثنا ليقف سانجالاهذههباشنال اوأ سانجأ مآ ايئدلا تانج
 نف كاذاولاقافزر كاذريغوأاهنامرو أ هحافن نم تناك ة رم أن «ىأتانجلان م ءاوقزراملكىأ (ىذلا |ذهاول اولاقاقزرةرم نماهنه) نبا

 نالف ىنقزر لوقت نأ هريظاو ةرك نم ىدتب اد_ةتانجلا نم قزرلاو تانجلا نه '”ىدتبادق قزرلانالةبا اعلا ء ءادت الامهاتاك ةرناثلاو ىلو الا

 ةنامرلاو أ: دحاولاةحافتلا ةرعلا نمدارملا سلو نامرلا نهلوقةتف هناتسب نم كفزرةركىأ نملاقيفهناخس نهلوةتف نب انه كللاقيف

 ىذلا لثما ذه ىنعملاو ىنب ةفاضالا ن -عطقامافا ذه لبق نم ىأ (لبق نم )دئاعلا فذخ-هانقزر ىأ (انقزر) راغلا عاونأ ن٠ عون دارملافاوةذفلا

 قريمضلاو هناذهناذ ناكهبشلا ماككسالهن أدب رتةفيدحوب اف سوب وب كلوقك اذهو (اهءاشةمهباون او (”)هلوق ليادب ههه شو لبق نمنقرر

 0 ا ااا ا ااا ا اللا | تكا ف قوز ا عر
 نم)ةنحلا نءىا (اهنم)اومعطاىا (اوفزراماك ) ىلا دخلاو قشريغ ىف ىادودخ اربع قر ةذملا نال 0 را اندلا

 ةفلت# نوالا ف ةءاشتةنحل اراك نا لبق رايندلا ف ىأ(لبق نمانقزرىذلاا ذهاولاف)اماعطى أ (اقزرةرم نما ركل لا

 افلتخم سايعنبالاق (اهءاشتم) قزرلابىأ (هباوت أو) ىلوالا اهأ اونظ ىرخ أ دعب هرماوقز راذاف مطلاف || امرك ذهتحت ىوطنالبق

 رباح نع( م) مطملا ىفالمس الا قايندلارامهبشي ليقوابفةءادرالةدوجلا ىفاضعب عب هبشي ليقو وعطف امتاو نيرادلا ىف 901

 نولوسالو نوب مشي ونولك ايةنحلا لهأ سو هيل عهنلا ىلص هللال وسر لاقلاق هنعفللا ىضر هللا دعنا راع لتم ةنحلا رام ناك

 حرك مرو ءاشمج مهماعط سفنلا نومهلياكحيبسنلاو دجلانومهاي نوقزببالو نوطخءالو نوطّوغتيالو اسانجأ نكست مو ايندلا

 ىرجا ممنسل ىلع ىرجب ىأسفنلا نومولي ا”حيبستلا نومهاي هلوق كلا مهحشرو ةباور فو كسلا فولأملاب ناسنالا نالونأ
 جرح مهماعط لوف نأ ى .«ءانح هيا اسلود ع لقيا سفنلا ناك ئد نعمهلغشالف سفنلا || ليما دوهعملا ىو سن

 روخلا نمىأ (جا وز :أ) تانلباقىأ (اههفمطو) ىلاعت هلوقو ٠قرعلاحشرلاوة دعملا سفنتوه .وءاما ىف || هنعرفت هفلاب ملامىأ اراذاو

 شمعلا صمغلا مز“ امع نه لقو راذقالارتاسودلولاو ضيحلاو طئاغلاولوبلا نم ىنعي (ةرهطم) نيعلا || هالو هسفن هتفاعو هعبط
 اهفمهو) دلوالو تئشام عاج ةنلا ىف ليققالخالا ىواسم نم نرهط ل يقواين دلا تار ذو نم ن رهط 0 دهاشاذا

 لاقلاقةرب رهىفأن ع (قإل هلءاطقناالىذلا مئادلاءاقبلا دل او نوت ”وعالوانم نوج ردا (نودلاج || ةرغاظ ينم ةنيف ىارو
 ىلع مهنولي نيذلا م ”رديلاةايارمقلاةروص ىلعةنحلا نولخ دبة يصر لوأن ا رسو هيلعهللا ىلسةتلالوسر هباككتسا ناك اسياتوافتو
 بهذلام_عهطاشمأ نولوسالو نوطوغتبالو نوطختمالو نوقصببال ةءاضاءامسلاف ىردبكر 'ر_ 6| رفوأ هبارغتساو رثك اهب
 مدآ مهيأ ةروص ىلعو دحاو لجر قل ىلءنيعااروملا مهجاوز أ ةلولالا مه يماجمو كسملا مهحشرو ا ركنو
 نسحلا نه محللاءارو نءامهقوسعىرب ناتجوز مهنمدحاو لكلو ةءاور فوءامسلا فاعارذ نوت 50 2

 ىسومىبأنع (ق) ايشعوةركب هللا نودب_سيدحاو لجربلق مهب واق ضغابتالو مهنبب فالتخاال 7 1 0 0
 ءامسلا فاطوطةف د مو :ٌولْول ن.ةميخن هنملا ف نمؤمالنالاق موو ىنلانا ىرعشالا 7 0 1 8 ا

 لوسرايت لق لاقةرب رهىلنعواضعب مهضعب ىربالف نمؤملامهيلع ف وطب نوله |اهيف نمؤملل اليم نودس 2 دا 59

 هللا ىفاسناجتتم مهيناي ةنحلاتا ارم نمه.وقزربام نأ ىنعملاوهيلاةراشا اذهنأ5 قزرلاىلاوأناوأ 1 قمهب يت ىلذسي

 دحاو نوللاف لكك الملا لوقف لبق نمهبانبتأ ىذلا اذهلوقيف ىرخالاب توي مث اهنم لك أيفةفحصلاب ' مه دحأ قب نسما نع كح كهسفن

 هئلااط دبي ىتح هيف ىلا ةإداوب ىهافف اهلك يل ةرملا لواذتيل ةنملا لهأ نم لجرلا ناهديب د سفن ىذلاو مالسلا هياعهنعو فاتخم مطلاو
 لعفام منو نالغب نسح ا نالف كلوقك, رب رقتلل ةطرتعمةإجاهماثةهباون أ وهلوقو كلذ اولاق ىلوالا مره ةئيطاواهورصب أ ذاف اهلئماهناكم

 فرظاهيفوربجلا مهو أ ادترم جاوزأ (جازأاههفمطو)نولعفي كلذكرةلذأ اهلهأ ةز رءااواعجو هنمواباود ناكو اذك ىأرلان ا

 نمنع صتغالاوةطاحتسالاو ضبان .ءاسنلاب صتخامموأ تاحممالو تاحمطال قالخالاىواسم ن« (5 رهطم) 2 0
 نوكتتاهنال غابأ اةروطم نالةرهاط ىلة ياو ناصع _دفناتغلامهنال فوصوملاك ةغ صلا عمجت لو ساندالاوراذقالارئاسو طئاغااو لوبل

 هيو عطقنبال ىذلا متادلاءاقبلا دول هل اودلخلا (نودلاخابيف مهو) لجوزعهللاالا كلذامو نا ما را غاا وفر

 عج أ قاحلا ىلع هقب سن هيلوالا فصو قيقحنو رخآلاولوالاهنا,ف صو لاعت هنالاهله ًاوةنحلاءانفب نولوقب مسافة .ههلالوقنالط



 ' لطي ح زتشع كامن

 دانعلا رتب سرانلاءاقنانالهعضومرانلاوقناف عض وفدانءلاوكرتاف جملا متتبتسان ا مطليقف رانلااويجوةسادايقنالا | اوب ا ودانملا اومزأمث

 موهضخردصملاامأو بطحلا ىنعيرانااهبعفرتامدوقولاو نآرقلا ةياح نموه ىذلازاجالا هن دئافو ةغالبلا بعش نم ىهوةباتكلابابنموهو

 وأهلا لوسر نموأ ب اتكتا!لهأ نم اوعمساونوكي نأل م حيف بطاخمللامولءم نوكن نأ بحتىنلاو ىذلا ةإ صو حتتفلا يف ءاجدقو
 ةبآلاهذهتل ازن مثهكع تاز ةبالا كلت نالانهةفر عمو م"ةركسنمرانلا تءاجامتاو ةراخلاو سانلااهدوقواران ىاءتدل أوقةبآلاهذه لبق اوهمس ٠

 ةراخاو سانلابدقتاهنإب نارينا !ن.اهريغنءةزاتممراناهنأ ةراحمحلاو سانلااهدوقوىلاءئهلوق ىنعمو الوأءوفر عام ىلااماراشمةي.دملاب

 سانلانرقامناوارسحت دش ىهفةدوبعملا مانصالاوأ ن دبلاب قصلأو ةكئار نتن اوادوةسأطب أوا دقوت دش ىهف تب ربكلا ةراح ىهو
 ىأ مهج ب م> هللا نود نم نودبعتامو كن !ىلاعتهلوقهو<و اد ادن هتلاهوا_هجواهو دبع ثيحاين دلا فمه سفن ًاهياونر ق مهنالةراخخاب

 ةنسمهجهوقباملاف الة وا#كرانلا نأ ىلعليلدهيف ومط تيه )نب رفاكللتدعأ) مهمالياقاغالبا مخجران ىفةامجحاه مهن :رقفاهمامح

 مهدعوأو مطام ا ورافكتلا رك ذاملف فاتيام فارتقا نعاطيبثتو فازيام باستك الاط_ ثفت بيهرتلا عم بيغرتلارك ذب نأ هباتكى هللا
 مالسلاهيلعلوسرلار مشب وهلوقب رومأملاو (تاحلاصااول.عراو:مآنيذلارسشب د) هلوقب مهريشبتو مطامعأو نينمؤملارك ذيدافق باقعلاب

 اوقتاف ىلع فوطعموهوهبةراشبلا ىلع ر دق نملك هب رشد ناب قوقح هنأش ةمافنو همظعا صالا نان ذويهنال ّيسحُأ اذهودحأ لكوأ

 باقع فصول ىلءةفوطعم ني:ؤملا باوث فصول وأ مهيلا فا دحاب د_سأىنب نالفاي رمثب و متينجامةب وقءاور ذحا ميك ىنباي لوقتاك
 رهظيامي رابخالاةراشبلاو قال_طالاو ما وفعلابار عرشب وقاهرالاو ديلا, ب قاعيدن ز كلوقنكن ب رفاكلا

 5 2 , ١ 0 هب 3 5

 : 0 8 2 اهتوقورانلا كالتماظع ىلع ليلد هيفوةراخلاعيج ليقو اباهلارثك أاهنالّتي ربك-لا رات ىنعي سابع
 مياه ديبعللاقاذا ءاماعلا اهنودبعياوناكمهنالةراخا عم سانلا نرقاستاو راح ن.تناكم همانصأرك نال مانصالا اهدار ليقو

 وهف نناكوودق قرشب هلوق (نب رفاكلل) تئيهىأ (تدعأ) مهيجرانىف ىوباذعهئلاا هلع مط عفشتو .هعفنتاهتااهمف نب دقتعم
 ىتع ىدارفءورشنف راسلار بخ ادارباةراشلا دم وهما عةللا ىلص ىنلل أ ذه و نينمؤملا ربخأى أ(اونمآنيذل ارمشب و)لجوزع.

 رهظأ ىذلاوههنال مطوأ أ ةرمشب ىلع كلذ هظدب رسو ئشإ حر فاذا ناسنالا ناله هجو#رسشب فرورم كار هظب وهب شبتسي عماس ىلع
 نيقابلانودهرب < هرورس || بلغأريم او رورسلا فوه نكتلو ميا أباذعب مهرمشب وهلوق هنمورمشلاوريد لا عضو عضو ىتح 01 مههج 75

 ناكم ىنرب_خأ لاقولو || لعلاءايشأةعب رأهيفناكام طاصاا لمعلا ليق تاعاطلا ىهو تاحلاصلا تالعفلا ىأ (تاحلاصلا اوامعو)
 مهنال اعيجاوقتع ف رشب نأ) ءايرلا نع ىنعيإلامعالا اوصلخ أ ىأ تاحلاصلااولمعو نافع نب نامءلاقو ص الخالاوربصلاو ةينلاو
 رهاظاةرمشبلاه:موهوريخأ || راجشالاب اهرتستواهتانتجال ةنجتيمسةرمثمراح_ثأ هيفىذلاناتسلاىهو ةنج عج (تانجمط

 قمل ماو دادس اهنك اسواهراجش أت < نمىأ (اهن ن٠ ىرخت) مرك«يفام سودرفلاو ل هيفامةنجلا ليقو قاروالاو

 هلو 53 لئاوأ نم 1 راع نإ تدلك و مه ماب ىرخخ هانعم ليقو ىرؤنال راهنالانالراهنالا قءابملا ىرحت ىأ (راهمالا)

 7 ور

 كتي رذلتقب ريب اءودعل لجرلا وياك هبأزمتلا ظرغ ىف ئازلا ءازهتسالا هب دصةيىذلامالكللا ف سكملا نغ ميل ب اذعب مهريشبفامأو

 سنجل ماللاوةنسلاو باتكتلاو لقعلا ليادب لاسمعالا نم ماقتساام لكت اح اصلاو مسالا ىرجاهب رج فةنسماوحن ةحلاصلاو كلامبهنو
 نأزو<نولوقن كن الاقي الو هيلع فوطعملاريغ فوطءملاو ناالا ىلعةحاصا!لامعالا فطع هنالانا عا لامعالا عج نم ىلع ةمح ةبآلاو

 ةحلاصلا لا مالا نارتقااهطرسش ةنجلابةةلطملاةراشبلا نالااص لمعو نمآن ,ةنخلاب رششب ىلاعت هنلاو ةحلاصلا لاسعالا نودب ةنجلا نمؤملا ل خدي

هلر فغءاش نا هللا ةئيشع ةديةمةراعشب تبث لب ةقلطملا ةراشبلا ةريبكسلا بحاصل لهن الو ناسعالاب
 هنجلاهلخ دب مثهب ون ذر دقي هب د عءاش ناو

 نم ناتسبلا ةنجلاوليزغتلا فريثكوهو لياخللافالخ هب وبيس دنعرمشبب بسنلا هيف تامعامو نأ عضومو تانج مط ناب ىأ (تانجمطنأ)
 نماهيفاملةنج باوثلاراد تيمسو نانجلاو ناجلاو ةنيلاو نينحلاو نونجلاو نا هنمورتسلا ىنعمىلعرب اد بيكرتلاو فئاكتتملارجشلاو لخنلا

 اهلكباوثلارادل مساةنجلا نااهري كنتو ةنجلا عج ىنعمو ةلزتعا ا ضعبلافالخ ةنإا كجوزو تن ن كسا ىلاعتهلوذل ةقواخم ة ناو ناذجلا

 ىفةل+ع | (راهغالاا تحت نءىرت ) نانا كلت نم تانج ممن ةقبط لكس نيل هاعلا لاسعأ بسحب بنا يم ةبن: ىم ةريثكن اذج ىلع ةإّخ شم ىهو

 دودخاريغ ف ىرجتنجلاراهنأو ب راج اراهنالا ئطاوش ىلعةنبانلاراجشال ىرتك اهراجش أت نمدارملاو تانج ةفصبصنلا م

 لاقي ر حبلا نودو لو دجلا قوذ عساولا ىرم ار لاودارطالا ىرجلاو ةدرطما طال ىفراهمالاوةلظماهراجي أت ناك امنهتاسبلاءزنأو
 اهراهمأاهمداربن الح هنالراهنالا فرعامناو ىزاجراهمالا ىلا ىرجلا دان ساو ةعسلا ىلع بيكر تلارادمور من ةيلاعلا ةغالاو رمصمر هن لينال



 ةقيطلاواعو بيرغلا نايبلا ىف هتفص ىلعوهاغةرو ب اوناف ىنعب ثم نم ةنثاك ةروس ىأانلزن ا لريمضلاواط ةفصةروسب قلعتم (هلثم نم

 ىلاريمضلادرو كالا: هربظنو لثم ىلا دصق الو ءاماعلا نم فخ ايو بتكلا ًارقيولايمأ هنوكن ملاح ىلع وه نمياوناف ىأاندبعلو أ مظنلا نسح ىف

 لزنملا ىلا ريمضلادر عم مالكسلا نالوولث؟ نونايال نآرقلا |ذ ده لثءاوناينأى عدل مروسرشعباوناف لم ةروساوتافىلاعتهلوقل ىلوألزنملا

 اذبن متأاوناهف هللا دنع نم لزنم نآرقلا نأ ىف متبنرا ناو ىنعملا ناف هيلا قوموهر هيلع لزغملا فال لزنما ف ثب دحلا نا كلذوابيترت نسحأ

 نمانآ اراوناهف هبيلعلز: ادن اف مانرا ناولاقي نأ لسه اع هننا ىلص هللا ل وسر ادود يمريمضلا ناكو ل بينرتاا ةيضفو هلئامبامت

 قلعتموهونهاريغ ىأ (هللانود نم) ةداهشلابمئاقلاوأ رضاخا ىنععديهش عج ( مءادهش ثاوعداو) هلوق مالي ريسفتلا اذه نالوهلثم

 مهوعذختانيذلا | اوعداىأةءادهشب

 لمهن, ؟ل دهب نم

 (نيقداس متنك ناز نآ ارقلا

 نم هنأو قاتخم كلذ نا

 فوذحم طرشلا باوجو

 ناىأ هلبقام4_لعلدب

 ى نيقداسم مك

 هلثع متأ اونافك وعد

 ىلعمتهابا دس

 ناواولعةت4ناف) كلذ

 (ةراخاو سانلا اهدوقو

 ىلا ةهجلا ىلا ,هدشر أل
 ىنلا قدص نوفرعت,اهنم
 ماذاف مهلاق مالسلا هيلع
 مز -عنابو ةوتضراغت
 اونم افهقيدصتبجوو

 نملدعلاباذعلا اوفاخو

 ناليلد هيفودناعو بذك

 ةفىح ةوبنلا تابثا ىلع

 ازهكمهب ىدحتللا نوك

 اولعشفب نلمهنإب رابخالاو
 نبالاق (ةراخاوسانلا) اهطح ىأ (اهدوقوىنلا) رانلاناءالباوقتاواونم افىأ (رانلا اوقتاف)

 مطاكن ال مهيدلهيف ك اوكسشملاكل مأتلا لبق ةضراعملا نعزجتلا ناك انوةنلاالا هماعيال بيغوهو

 وأق حا ىلع مكناةمايقلا موي كل نو اهل مهن !متعزوهللانود ن» .ةللا سل

 ؛ىراقلا نالةروس تيمسهعافترالدلبلا روس هموةعيفرلاةلزنلل مساةرولا ليقو ,رخالاو لوالاةمولعم

 ريمضلاليقو نآرقلالثمىأ (هلثم نم) نآرقلاروسل اكتساب لزاذملا لمكتسي ىتح ةعيفر ةلزنم اهب لاني
 ذخايلوءاماعلا سلا موةباتكتلا نسعملىأ ملسوهيلعهنلا ىلص دم لثم ن ىنعيان دبعى لا عسجار هلم ىف

 ىفةدراولا تايآلارئاسل قباطم كلذ ن ا «-لعل د. و ىلو أ وه-جوأ نارقلا ىلا ريمضلا درو ه-> أ نع معلا

 مت اوناف هللادنع ن«لزنمنآ رفلانا ىف مترا ناو ىنعملاناى رتال الزنا ف مالكلا عقوامتاو ىدحتلا

 ادم ناىف مترا ناولاقل إ سو هيل عهننا ىلص دمت ىلا ادود يصريمضلا ناكولو ناجم وهلئا امم ةروسل

 ةحاصفلا ن.هيلعلمتش اامزجكم نآرقلا نا ىلع لدي و ملسو هيلع هللا ىلص دمج لثمان [رقاوناهف هياع لزخ

 لخالو زيجولا ظفللاباهد_يعيمُ لي وطلا ظفللا فة_هقلابىفإيةراتفةلاطالاو زاحالا فرط ىف ةغالبلاو

 ثدهت ا ذظو لئاسرلاو بطخل اوراعشالا نازوأ هنازوأو مالكللا بيلاسأهبيلاسأتقراف هنا ولوالادوصقللاب
 رثنلاو مظنلا مطو ةحاصفلا ناسرفوةغالبلا ن دعم مهوولضفب اوفرتعاو «يفاوريحتو هنعاوز كف هب برعلا

 هيلعناو ةوالحلاهل ناهللاو نآرقلا غصوىفةريغملا نبديلولالاق ىتح لئاسرلاو سطل اوراع شالا نم

 ىلا كت اباونيعتسا ىأ (ّللانود نم ءادهشا وعداد) رمثامال_عأناو قدغل ماد ناوةوالطل

 مفدىناهب ةناعتسالا اولعجافةدابعلا قحتسنت اهنا نولوقناك مالا ناكن ا ىندملاوهللا نود نماجن تا
 اوعداوهانع«ليقوةطآ مناك اوعدىف نولطبم منا اوهعافالاو لس و هياعللا ىلس د يعأ نم وكب لزنام
 (اولعفت ل ناف )هسفنءاقلت نمهلوقي سو هيلع هللا صا دمش نأ (نيقداص منن :كنا) ملن وديشياسانا

 ناكلذو هنمئملثتالوهلئعاونأب لمهنأو معزغ ىعقلادةنآلا ذهو قبامف (اولعفت نلو) ىضمامف ىأ

 هنمةروس لثموأ نآرقلا لم نايتالا فعسولا تغرفتسا عي رقتلا اذهل ثءتءرفاذا ةيبالا سوفنلا

 لهأ مهو معز نإ سو هيلع هه لس ىلا ةزجمملا ترهظ 'ئشباوناي ثيخ هباونال كلذ ىلءاور دقولو

 اذهعممت هيمألاطناو هر ون ءافطا ىلعاصاوحا اوناكو مهم «الكسنج نمنآ رارقلاو ةغالبلاو ةحاصفلا

 مهزعرهظاذار لتقلاو اولاو.الا ذخ أو ىرارذلاىسباوضرو مهدحأ نمةضراعملا دجوب مل ديدشلا صرحلا

 ىاعت هلوقوهودانعلاك رت وتل ذك لالا ناتاذاو سوه يلعتطا لس هللا لوس راق دص حص ةضراعملا نع

 سابع

 نعربعوبوجولل ىذلااذا نود كشلل ىذلا ناب# ىف مهن :ايسسح بسح ىلع مهعم مالكسلا قيس مهنغالب ىلع مهداتعاو مهتحاصف ىلع

 ليطتسال لعفلا ظفل ىلا ناينالا ظفل نمل دعي لول ذااراصتخا كيطعت ىنا ةيانكسلا ىرجيراج هن اهيفة هدئافلاولاعفألا نم لعق هبال لعفلاب نايثالا

 ظفل نا ضارتعالا اذه نسحو ةيضارتعاةلج اهنالاواعفت نلوهلوقل لح الو هلم نمةروسباوتأت نلوهإ_ث نمةروساوتأت)ناف لاقي نأ

 0 ا الالم نعوادك أتنا ىف نأأالا لبقتسالا فن فن انخ أن لوالواول عفن ناوهلوقب ددرتلا عطقف ددرتلل طرشلا

 ا وهام ىلع بي 1 يملا 0 ا اراب

 تال ودب يدع ست شراملا سعر



 لحفلاءاك اهجور قاببسءا ملا لعج نكلوهداح او هتثيشمو هنردةب تار ملا جورخ مناملا (هبجرخاف) ارطم 1 وز

 ًالقانو لاح ىلا لاح نماطاحر دمءايشالاءاشنا فهل نكتاوداوملاو بابسالا سوفن أش ن أمس ب سالب لكسلاءاشن ا ىلءرداقوهودلولا قاخ ىف

 ضرعبتلل تناك ن اهلل وعفم (اةزر) ناسللو 'ضيعبتال (تارُعلا نم) ىف نموراصبتسالا نويعب راظنلل اريعوا كح ةبت سمى بن سم نم

 نالوةرْملا ةعاججدارملانال اريثكءاملاءاج جرخخئارْلا ناك ناو رام اوما نود تارا ليقا-ء او نايبلل تناكن اج رخالهب لوعفنمو 6

 لق هناكدب لوعفمو هف ىنعللامسا لعج ناو نيعلا هبدي رأن ا قزرلا ىلةب راج ةفص (مكلا) ةيعمج ىف اهئاقتلال ضعب عقوماهنعب رواعتي عوجلا

 الو دنهل لجبال ن ًاوديحوتلااهساس ًاوةدابعلا لص نال ادادب ًاهلاوامجتالف كب ر اودبعاىأ مالا, قلعتموه(ادادن ًاساواعحالف) 5 اياقزر

 تايالا هذوبكفح ىذلا ىأءازجلا نمضتي مالكا نالءافلا لوخ دواواجتالف هرب_خوءادتبالا ىلءاعفرىذلا ن وك نأ ازوع وكن رش

 يزد الو دمدنا سبل وق ىنعمو ىوانملا فلاخن|لئثللالا لا يالو للا دنل او ءاكرس مهل او دخت الف ةينادحولابةدهاشلا ةرينلالئالدلاو ةميظعلا

 معلا لهأ 0 أ و وسد لاخر زر واتا (نر 0( هيقانياب ندوة سوما

 ليو راو رزقا انه لع ل مد اراب ءقلاك ىف هه ىتلاءامسلا قلخو م كرم 0

 لص 0 لئلذ هعادنت مذا ءااقزر ارراقلا نمل فلا هام_ثااهنطإ نمدبج رجالا 0 نال 0 لادقعهيش نه

 سو هيلع هللا ىلص دمج ةوبن 0 ا
 ل 37 1 اع ا نم) ءاملاكلدب ىا (هبجرخاف) رطملا ىنعي (ءام) تادعسلا ىنعي (عامسلا نمكزناو) امماعىلاعتدللا

 اننا" اررةيامو (ادادن أ اواعجتالف) مباودلافلعو ىأ (ملاقزر) تابنلا فانصأو تارا ناولأن «ىنعي (تارُلا

 0 ناو) || هن هنا ن وماعت مكحا اوقعب ك- :اىنعي (نوماعتمثأو) لثملادنلاوهتدابعكم_منو د_بعتالاثمأ ىنعي

 ىنعم وأةفودوم ةركدنام هلوق ُج هلد ضالوهللثمال هنو ءارشالا عي قلاخ دحاو هناوةثلا دادن أ علعج حصرال لام ئةالاوءايشالا

 دج (ىلع اندبع) ىذلا (اندبعى عانلزنامم) نوك اش مبنأ أ ماعىلاعنهنلا نال كش ىف مكن اىأ ب رف مكناد) ىلاعت

 مسا ديعلاو مالسلا هيلع ديالو هلدضالهناو قاا1ادحاولا هناو ىلاعتو هناحمس هلل هيد وب رلا تابئاررقتا ل لسو هيلع هللا صدمت ىأ

 ءالقعلا سن نم كوامل نمهناوةز ردكم نآرقلا نوك ىفةوبشلا ضحدب|مو إ_سو«.لعهنلا ىلص د ةّوبن تاب.ثا ىلعةحا ةماقاب هعبنأ

 تا هيلع ةللأ ىلص دمل في رشت ةفاضا ان دمع ىلع هلوقو هيف نوعدن كه سفن دنع نمال ىلاعت هللا دنع
 رهق دوجوم كولمملاو

 نآ ارقلا نم ةعطقةروسلاو (ةروس) زدجمت سمأ (اوتاف) ىلا تو هناحعيس هللا دذع نم هيلع لزنم نأ ارقلا

 نودانلزن ليفوءالينسالاب
 |ذكع لزني لهنلا دنع نماذه ناكولنولوقبا اوناك مهنا كلذو هىدصلا ناكملهزاحم نم وهو مجتلاو خب ردتلا ل دس ىلع لوزنلا دار 1!نالانازنأ

 انيح رغم نمد يوب مدوجو نمرعلاو ةبطخلالحأ يلع ىرتا ناس ءولزاونلا بسح لمت بغت اب اوةروسدعبةروسامو 'ٍ

 هيلع لزنالولاهر فكن بلا لاقو ىلا عنهنلا لاقةلجهلزنالانلا هز ًاوافةب ريض طخ رثانلا ىربالو ةءعفد هرعش ناويد مظانلا قلي الاسشفاا ش

 امجن اوماهوهب ون نمةدحاوةبون ملأ اوتاهفىأ(ةروساوتاف) عر دن ىلع |ذكههلازت :اعقو ىذلا اذهىف بترا نا ليقفةدحاوةلج آر ملا

 دوب ينراطل سا دواشالا ثالثا ىلا «دالانآ ارقلا نم ةفئاطلاةر ةروسلادر ودار هم 0-5-1 ون نسا رف

 0 يرتب قبب ارواج وسلا قات عدا دوسان دل روسو

 ىههىبلا ةرّوسلاك نآرقلا نمةفئاطو ةعطقامنالف# ةزمه نع ةبلقنم تناك ناو نبدلا ىف اهلحم ةلالج و اهن :أشةعفرلو أ راصقو طاسوأ و لاوطةبن سم

 ىلا ءاحوأ ا مرئاسو روبزلاو ليج الاوةاروتلا ىلاعتهللالزنأ اذلو ةريثكى هفاروسهءيطقتو نآرقلا ليصفتىفةدئافلاامأو* ىلا ماعلا

 عاونأهتحن وطنا اذا سنجلانااهنم مجارتلاب رو دصلاةح.ثومإاوب أمهبتك نف لك فنوفنصا!بوبورو.لا ةجرتم ةروسمهئايبنأ
 هل طشن أن اكرخ < ف ذخأ مب اكلا نماياب وأ ةروس متخاذا ءىراقلاناضوادحاوانابب نو<«نأن ه٠ نسح أن كف اص ىلع لمتشاو

 اذا ظفاملانا اهنمواساج ًاواروشعوءاؤج واعابسأ نار قلاءارقلا زج مث نهوهلواوب باتكلا ىلعرمساولهنم ليصدحلاو سردلا ىلع ثعبأو

 ىضر سن أ ثيدح هنمو « فن ىف ليو هظفحام هدنع مظعيف ةمئاخ وةحلافاطاهسفنب ةاقتسم ةفئاط هللا باتكن م ذخاهنادقتعاةرولا قذح

 لضفأةمانةروس ةالصلا: ذةءارقلا تناك منموانيف لج نار مع لآوةرقبلا ارقاذا لجرلا ناك هنعهللا



 لوعفمو قريلا ضيم رب (مهراسبأو) دعرلا فيصقب (مهعمسب ب هذلهللاءاشواو) دجاذاءاملا ماقهنمو ,مناكمىفاوشواوفقو (اوماف)

 نوداكب الدارأوءاش ىف ف ذحلا اذهرئاكندقلو امهب بهذل .هراصبأو ,هعمس بهذ. نأ هللاءاشولو ىأه.اعباوحلا ةلالداف وذحمءاش

 للاعتهلوقو عسوأربصااةحاس نكلوهيلع « هتيكبلامد ب أ نأت يشواف هلوؤوحنك يرغتسملا“ىثلا ىفالالوعفلا نوزرعب
 نء«نيفاكسلا قرف هللاددعا ل “ىشلكىلعرداق هللا ناىأ ( ريدؤ“ىثلك ىلعةنلانا) ادلوذدختنأ هنلادارأولو اوطذختت نآاندرأول

 موملع لبق أاهمد رب وهللاد_:ءاهظح واهقشي واهدعسيا م ةق رف لك هب تصتخاام ومها اوحأو .منافص ,رك ذونيقفانملاو رافكلاو نيئمؤملا
 نذلاامبأيهيفامو ةكمل هال باطخ .وهفسانلاامأاب نآرقلا فام ةمقلعلاق (ساناااهعأإي) لاقفر وك دملاتافتاالا نموهو باطملاب

 لفغ نمةادانم ىف لمعتسامث بي رقالةزمهطاو ىأو ديعبلاءا دنا عضو فرحاي وةكم كرشمل باطخ اذهوة بي دملال هال باطخوهف اونمآ

 لوقوادجهب ىنتعمهواي ىذلا باطحلا نأب نذؤملا ديكوتللك اذف نطاقملا بي رقلاهبىدوناذافىأنودعب نمةلزتمهلالب زئتاندو برق ناواهسو

 ١.« طي رغتلاباهماعارارقاوهسفناامههىئازلا ناظم نعاط داعب5 ساو هسفنل هنمراصةةسادب رولا لبح (## 8) نم ملأ برأ وهو برايىعادلا
 0 2 ل ل ل ل ل ا ل ا م ص ع م ص د ةباحتسا ىلع كالاؤتلاط رو

 ءادن ىلاةلدو ىأوهنوعد

 نأمماللاو فلالاه فام

 ىلا ناتلصو ىذلاووذ
 ضاننم الا ءاسأب فضول

 ل-+ اف راع لافصوو

 ىلا رقتفب موبم مسا وهو
 نادبالف ه-ءاهمالب ربام

 ىرجاموأ سذج مساءؤدرب

 حضن ىتح هب ف دقن هأر

 ىدذلاف ءاد_دلاب دوصقللا

 هلعباتلا اوى يهيف لمي

 في رظلادب زاب وحن هتفص
 هس ]همس الا قراألا

 كفن لفدب زلالقتسا

 هيدنتلاةملكو هفصلا نع

 ةفحصلا نيب ةمدحقللا

 ىنعمديك أل اهفوصوءو
 هقح تباع ضوعلاوءادنلا

 ءادنلارثكو ةفاضالا نم ىأ

 بوطخو ماظءرومأ هديعووهدعووهيهاونوه يماوأ نمهدامعهب هنناىدانام ناله رطلاهذهىلءنرقلا ف

 نب رفاكلاب طي هللاو كالطا نم ارذ-اوب رهةدشو ءالب مال_سالا ىفاو ار اذا نيقفانلا ىنعإ مهناذ اى |

 ناحتءاالوءالتباالب مهكرتوه مط هنءاضاو نيقفانملا ىنعي مهءاضأ املك ةواقشلا نممط قبسامالول رظنلا

 مكعءانااولاقو اوتنثمال_سالا ف ةحاروةمنغاولان اماكل مقر ناس؟الا ةماكر اهظاةملاملا ىلع ىنعي هيفاوشم

 ةاتوسىا ميت عدلان جواو) تي 3 0 تاواراوا قنا وماف عيتاعراا اذاز

 اهمأب) لجوزعهلوق « هيفهل عزانمالءاشياملل_عافل اوهىأ ( يدق ئث لكى لعن ) ةنطابلا

 انهوهو ةنيدملالهالباطخاوه ؟نيذلااهمأإي و ةكم لهالباطخ سانلا اهمأاب سابع نبالاق (سانلا

 ةدابعلا نمن ار قلا فدروام لكوكب راودحو سابع نب لاق ( مب راودبعا) نيفاكملارئاسل ماع باطخ
 ماعنالاو لاضفالا ةباغدل نمالااهقح-سيالو لاذتاةباغةدابعلاو لاذتلاةيدودعلا لص او د_ي>وتلا هانعف

 ىأ ( مكلبق نم نيذلاو) قيسلاثمريغىلع مكقاخ عدتباىأ ( مكقلخىذلا) ىلاعت هللاوهو

 و هللا باذع نم ةاقوو رت_سىفاوربصت نأب ىوقتلاءاجر ىلءاون وكنت هانعم ليقو باذعلا نماوجت

 اطاسب ضرالا <<! قاخ ىأ (اشارف ضرالا مك! لءجىذلا) دب ربامكحب وءاشيام لعفي <تارو مهلا

 ةعوف ص ءامسلافهيلا جاتحام لكديفروم_كلاتيبلاكهدجوملاعلا فر كسفتتلاناسنالا لمأت اذا ليق اعوف سم

 تابالابورض هيفوتيبلا كلك ناسنالاو حيباصملاك موحننااوطاسلاك ةشورفم ضرالاو فةسلاك
 ركشءايشالاهذه هلرخملاناسنالا ىلع بجيف هحلاصم ىفةفو رصم ناو. ملا فانصأو هءفاناةأيهملا

 هللا

 هدو 05 راودبعا) غلبالا دك ًالاباوداني ن أل احا تضتقاف نواف اغاهنعمهواهبلامم واقباوا.عو اطاوظةينب نأ مويلع بح ماسج

 قلل اوابإب رأةهالان اومسراوناكم هال ةزيم ةع ”وهةفص (مك-ةلخىذلا) دي>وتوهف نارقلا فةدايعلك امهنءهللاىضر ساي ءنبالاق

 نأحصام ىلا نال مه دنع ىث مودعملانأ ىلعءانباذهوءاوةساورب دقت ىلع ثئىشلاداحاةلزتعملا د_:عوءاود_تاوربدقت ىلع مودعملاداح

 مهلبق نمقلاخو مهقلاخ هنأب مهيلع جتحا (مك-لبق نم نيذلاو) ورمع وب ماغدالا <فلخ دوجوملل مساوهان دنعو مه دنع هنعربخب و لهي
 ناءاجرىلعاودبعاىأ (نوقتت مكلعل) مانصالااو دبعنالوهو دبعاف <فلاخ هنأب نب رقم منكن امط ليقف كلذب نب رةماوناكمهنال
 لاقوهي وبدسلاقهب وهؤافو موتملاه دعو ىرحم ىرحيف م رك نم عامطاهنكلو عامطالاو ججرتال ل ءاو باذعلا نمهيبساو>.:ةفاوقتت

 اطاس (اشارف) وهرامضاب عفروأ حملا ىلع بصن ىذلا لحوريص ىأ (ضرالا <! لءجىذلا) اوقتتكل ىأ ىكىدع وهبرطق

 نب ريدقتلا ىلء نكمشارتفالاذاةب ركو أ ةحط سم ضرالا نا ىلءليلد هيف سدلو لعمل ناثلوعفموهو نوبلقتتو نومانتواويلع نودعفت
 كلا ب فام ىفالط ةيعاقس ءانلال ]سكر لافت هل يمك .اغمَس :(ءامءاكلاو١



 نالنول'اق .هوأهلوق ىفاك افوذحم ناك ناو بيصاا باحالريم_ْفلا (مهناذك آى مهباصأنولعجي) فطاخ قرب و فصاقد_عروةيجاد
 لقد ةلوطاوةدشلاب نذؤيام ىلع قريلاودعرلا رك ذا هنالافن اتسم هنوكل نواعجيل حالو هظفل طقس ناو هانعمقا,فوذحلا

 مهراصب أف امخي قربلا داكيل اقف قربلا كلذ لدم عم مطاح فيكسفلاق مث مهناذآ ا ىف مهعباص أ, نولعجب ل يقف دعرلا كلذ لثم عم مطاح فيكس

 ىف نالو مس غسرلاى ا دارم اواموم دي اوعطفافهلوقك اعاستاناذآلا ىف لعجتىتلا ىهعبصالا سؤرو لم انالارك ذيرإو عباصال ارك ذامتاو

 00 نةةلادق يالا ناو واااو نط ىلا ضال ع لمانالارك ذ ىف سلام ةغلابملا« .انم عباصإلا

 ىمهعباص أن واعجيقعاوصلا لجأ نم ىأنولءحي قلعتم (قءاودلانم)ةروهشمربغةثدحتسماهنالةح.لارك ذي اونآرقلاب اداب

 'ىثا رعكالة دب دح ةفيطار انىهوهارجأ تكطصا اذاباح سلا نم ح دةنتاولاق ران نمةقش اهعم ضةنت دعر ةفسق ةقعاصلاو مهناذآ

 هتقعص لاق. وتئفط مئاهفصنوحن تقرحاف ف ةاغ ىلع تطقساممأ كد وجل اةعي ر ساهمت د_> عماهت الا هيلع تنأالا

 هتكلهأ اذا ةقعاصلا كش . :

 اناتاك ىأ قعدمف 1 5 3 3 3

 كلما حيبت دعرلا لي هو قءاوصلاو قربلا ىهفرانلا هيف نم هجر هيضغدة ثا اذافاهمضو اهعج تددبت

 اهعمسل ن هلكت وع ىلاوسيسلا توديع (قءاوسلانممهئاذ؟ 1 مهعباص انواع ) همسأ ل هقو

 هللا ىل_ههللالوسر نأر م نب | نعءاشي نم ىلعهللااطزن, ب'ذعلا نءةعطق ةقعاصلا ليقو هيلءىشغي وأ

 لءفانفاعو كب اذعبان ككل يتار فاتسع ادن ىلا ا نك هلا رس

 ىأ(نب روكا طيح هللاو) كالطاةفاخم ىأ (توملارذ>) ب ا د لاقو ىذمرتلاهجرخأ كلذ

 ىأ(مهراصب افطخ) لعفي لو لعفيداكلاةيبرقب ىأ (قربلا داك ) مودع ومهعمج ليقو مطاحن ماع

 ىأ(هيفاوشم) قربلا ىنعي ( مطءاضأ) : ءاجام ىتمىأ (املك) ةعرس عيشلا بالدسا فط+لاواهسلتح

 نيةفانمال ىلاعتهللا هب رخذرخ [لثما ذهو نب ربحتماوفقو ىأ (اوماقمهيلعرظأ اذاوإ هرونو هن ءاضاق

 ىذملا هنكع ال ىراسلا نا تاماظلا كلت ةف_ص نم با>سلاةماظورطملا ةماظو ليال !ةماظ ىهو تاماظ

 مه راضي أف طخ نأهتفص نمقرب وهلوه ن٠ مهن اذ ىلا مهعباصأ» وعماس مشب نأهتفد نم دعغرواهف

 نآرفلاوهرطملاف هعم نيقفانملاو نب رفاكلا عيفصو نآر قال ىلا عت هللادب سخذلثماذهف هند_ث نماهممعل و

 قافالاو كريشلاو رفكلارك ذ نمنار_قلا فامتاماظلاو ضرالاةاي>رطملان اكبوا هاا ةايحهنال

 ةنحلارك ذود_عولاو نايملاو ىدطا نمهيفام قربلاو رانلاركذو د.ءولانمهباوؤوخامد_عرلاو

 نامالان الهيلا مهب واقل, نأ ةفانخم هعامسو نآر هلا ةءارق دنع مهناذ 1 نودي نوقفاذا او نورفاكلاف

 هيفامتاماظلاو مال_سالاوهرطملافمالس حالو ةلاوب رض لثماذه ليقو تومركلاو رفك مهدنعهب

 مهعباص نولعحدعولا نمهيفام قربلاوةرخالا ف فواخن او درعولارك ذ نم هيفامدعرلاو نحناو ءالبلا نم

 قارحالاب وأ تودلا ةدشب
 هل لوءفم (تواارذح)

 ناويحلاة.تيداسفتوملاو

 4هعم حصا ضرعوأ

 ةايدعال بقاع ساس> |

 (نيرفاكللاب طيح هللاو)

 مك هنونوذبإال مهنا ىتعي

 طيحملا هب طاملا توفيال

 ةلجلا هد_هو زا# وهف

 داكب )اط لحال ضارتعا
 (م-هراصبأ فطخ قربلا

 هارت تالف للا

 بي رقثل لمعت_س داكو

 اموفرظلك (مطءاضأ

 اهانعبةفودوم ةركن

 ىأ فوذحم دئاعلاو تقولا

 ص وذ ىأ(هيفا م١ وهواهماوج هيف لماعلاو هيفمطءاضأ تقولك ( لوا - (نزاغ)- ه)

 ىلع هن دشكن يقفانملا لع رمالا ةدشل ليث ذهو هتيفخو قريل قوفخ قرات ىف نوعن_هي فيك لوقب نم باوج هنأك ثلاث فانئتساوهو

 كتاوزبتامهراصبأف طخ نأ فوخ عمةقفخ قربلا نم اوفداصاذانورذيامو نوت أبا لهل اوريحتلا ةباغ نم هيف مهامو بيصا| باعحأ

 ريغوأ فوذح لوعفملاوهو ذأ كل سمو ىث# مطر ولاماكى أهتم ءاضإو نفقا وودي ناكل لوو اذا ةريستاوطخاو طخنةدرف ةقفحلا

 لظأ (مهلعرظاذاو) ودعوهفداد قاذف ريف دنع اذن لا ساج ىثملاودرون ح رطم فاوشم مط عملاماكىأ 5

 الواهوزوتتاةصرف هنماوفداصاماكف ىشملا ناكما نهدوقعههب همام دوجو ىلع صارح مهنالاذا لظأ عمو املكءاضا عمرك ذو دعتءريسغ
 فقوتلا كلدك

 اهيمعيو مهراصب أف طخ نأ هتفط نمهدعبامفهلوقا ذكوةدئ ازاهماف ءاجةدئافانار هظن واني دأب ىتاا خسنلا عيج ىفا ذكه ءاجام ىت:ىأهلوق”
 هححص٠ هأ ةنآلا ىفداكبب ريبعتلا نمر هاظب سدل



 أوقب نوربحم مهنادارأو أ هنعو ئثلا ىلا ع وجرلا عونتلاهورتشا نأ دعب ةلالضلا نعو اهو عابن ادعب ىدهلا ىلا نودوعبال (نوعجربالهف)
 فقولاعتو هناحع س هللا ىن” ( قرب و دعرو تاماظ هيف ءامسلا نءبيصكوأ) نو رخأت,مأن ومدقتي ان وردءالو نوح رييال مهعاناكم ىف نب دماخ

 ءافطنإبهعافتنا عاطقن اوةءاضالا,نامعالاهراهظاواران دقو لا, لوالا ىل علا ىف ىنفاذملاهبشو حاضيالا اوفشكلاةدايزارخ ليثمت مهنأش

 ديعولاو دعولا نم« ةاءوتاءلظلابرافكلا هبش نمهب ىناءتبامورطااب ضرالا ةايح هبا رح بولا نال ببصااب مالسالا نيد هبشانهورانلا

 ىوذو«.اءفامعلاةلالدل ل ث.ف دف بيد ىوذ لئكو أ ىنعملاو قءاوصاإب مالسالا لهأ ةهج ن.ءايالبلاو عازفالا نم مهميصيامو قربلاو دعرلاب

 م”تاهي شل اركذ. حر هيملهنأالاءايشإبءاي_ثأهيبشنا ذوفاوقلأءاهنماوقلؤ ةفصلاه ذهمءامسلا مهتذخأم .وق لثكدارملاوهيلع نولعجم ةلالدل

 ىدلعاسايوايطرريطلابولق ناك سبةلا“ئرىمالوقرءىسملاالوتاح لاصاااوامعو اونمآنيذلاوريصبلاو ىمعالاىوتسياموهلوق ف حرص

 فاك. الةقرغا ا نود ةيكرلاتال.:ملاةإج نم نيليمعلا نأ ححصلاوةراعتسالا ننس ىلعهركذاي وطم هبءاج لب ىلابلا فشحلاو بانعلااهركو
 لعفأك اهرئاظنب اههيشتف كاذةزححاذه نخايل ضءب نماهضءبالوزعم ىدار ةءايش اذ خاتبرعلا نإ نا: دبههيشر دقي ئيشدحاو دحاول

 ةاروتلااواج نيذلا ل ثم ىفاهتهلوة.ك اهلثم ىزخابادحا اوأي ثتداع ىتح تقصالتو تماضت دق ءايشأ ع وم نمةلصاح ةيفيكهبشتو سبقلاو أ

 هدنع نيتاالا ىواستو ةمكحلاراذسأ نم لمح ا هلهج فراجلا لاح ةاروتلا نماهءمام اهلهج ىف دوويا!لاح هيبشت دارملاف ةيالااهوامح لم

 ءاكايز دلاة اي !لثم مط برضاوهلوق ؟وبعتااو دكا نمهيفدب رعامبالا كلذ نمر عشيالراقوالا نماهاوسام لجو ةمكتحلارافسأ ل ج- نم
 اهذعب طون٠ ريغ دارفالا.دارفالاهيدثت دارب نأ طاف ةيفر ب ةيفركه شت هف ر ضل !ءاقب ةإقك اين دلاةرهزءاقب ةلقدارملاف ءامسلا نمهانلزنأ

 ةثهدلاو ةريلا نمهيفاوطبخاسو مهتالضىفنيتفاناعوقومصوامل (#*9) كلذكفالفادجاوأيش هريصمو ضعبب
 ةدشو مهتريح تهبش

 مهناذ قا عامس نءاودسامل نك-!وةمحاس ,ه-اوح تناكى مع وهف هلرصبال نك هلةريصبال نو لطايلاو
 كا 1 : : ءا . || نمدباكبامي ميلعرم الا ٠
 رعاشلالاقدك اردا 0 7 1 ١ 00 ىاهداقب ادعس هرانتكفل اك | 22 1 ا 7 .٠ ١ 5 هَ 3 هل 2.٠ ى 0

 ندا.و ءوسترت دناو * هبيرث داربخاوعمساد 7-1 الإ ةملظ

 َ 0 يس ى 2 اوقف « مهفافنو مهتلالض نعى (نوعجرب مهف) قالا قاتلا ني الل مو نسناس 5و91) قاعتهلوق ع ميقافن 0 ّ الميف نييتانكو لداخل

 كالظاف كالعام لكزال باحعسلا نمىا (ءامدلانم) بيصوهف لف سالا ىلا ىل-الا نم لزنام لكو ل د_عر عمت الخلا

 و 27 وامنيعب نمليكو 3 ليفهتموءامسوهف اوصل دق و ناكن 7 00 1 1 د١ لكايدلا تخ دا عا وا م ءاماملا أم [قوءامس تنلا| فقس [قهتموءامس ويف /

 001000000 3و لرالاةر اا نس دعنب راما نامعز نسى عدرا هناا لزتالرطلا | غلبأ ىناثلا ليبقلاو
 ةماظعج (تاملظ) بيصلاىأ (هيف) ءاكمحلامعزاكضرالا ةرخأ نمسيلرطملانأ معياءامسلا [] رعد لاو ل علو
 مسادعرل سابع نبا لاق هنم ج رت ىتلاراثلا ىنعي (قرب و ) باحسل نم عمس ى ذل توصلاوه(دعرو) مهورخأ اذاو مالا

 كلم ىناهنالوابرخآلا ىلع نيليثعلا دحأ فطعو ظاغالا ىلا نوهالا نماذه لم ىف نوجر دي
 ى نايسامهنأ دب رت نب ريس نباوأ نسحلا سلاج كلوةكىواستل ادرج تريعتسا مث ضعبلا دنع كشلا ىفا دعاصف نيش ىواسنلا هاصأ
 ةصق ةيفيكن ا هائعم انهاذك-فنايصعلاب وجو فن ايسر وفك !!ومنآلا ىأ اروفكو أمن ؟مهنم مطتالوىلاعت هلوقوا لاين أ باوصتسا
 ناوبصم تنافاهتاثمامهتيأبف ىل.دْءلاهج وب امهنمةدحاو لك لالقتسا فءاوس نيتيفيكع!!ناو نيّتصقلا نيتاهىتيفيكل ةوبشم نيقفانلل

 دباد_ثرطملا نم عون هنالٍب يصر يكذتواضيأ بص باص سال لاقيو مقيولزني ىأ ب وهي ىذلارطملا ببصلاو كلذكف اعيجام مءاهئلثم
 ءامسلانمالا نوي ال صا اوءاملارك 3 ىفةدئافلاو ف هوفكم ج وماهنا نسحلا نع :وةلظملاذهءامسلاولوالا ليثعلا ىفرانلا تركن كلئاه

 ءامسا هقاف آن م ىف لكنال قافآلارئاس نيب نم دحاو ىتفأ نم ىأءامس نءنوكين أ ىنوءامسلا قاف ابذخ ا مامغ هنا دافاف فر عم ءامسلاب ءاج هنا

 رلا ن.ذخايهناليقوهءامذخايا نمور دن ءاملا نم باحسلا نأ ىلع اد هيفوهئانب و هبيكر تو بيصريكنت ىفاك ةغلابم فد رعتلا ىنف
 هب ودسو شفخالا نيب فالخ هيفف تاماظهيفءادتبا تاقولام فالح بيصل ةفص هنوكل ىوق دق هنالر ورجل او راجاب عوف ىمتاملظ عفتري و

 اقيرب ئشلا قرب نم باح سلا نم عماي ىذلا قريلاو باحسلا قوسي كلم وأهمارج أ كاك ططال باحسلا ن٠ عمس ىذلات ,وملادعرلاو

 هتمعس اتماظاقبطم ما ناكاذا هناماظف بال 'هب دب رن اف تاماظال اناكم بيصلا لعجدةف بدصلا ىلا دوه هيف ىفريمضلاو عملاذا
 اناكم بيصلا لل_هجو ليللا ةملظ عم همامغ لالظ| ةماظورطةلا عب انتنب هفئاكسن ةماظف هرطملا تاماظامأو ليللاةماظام_ ويلا ةمومضمهقيبطتو
 لصالا فنار دصءامهئال قربلاو دعرلا عم لو ةلإ ىف هب ناس ءامهنالرطملاهبدب رآنا اذكورهاظهب باحسلاة دارا ىلعقربلاو دعرال

 تاماظ هيف ليق هناك اهنم عاون ا دارملانالءايشالاهذهتركنوامهعج ك ارث ناب لصالا مكح ىع :ورفاقرب تقرب وادعرعامسلا تدعرلاقي



 قملانيباهم نرزيممطرئاصبالىأ (ىع) هنولوقيال مهف قملاب قطنلا نع سرخ ىأ )9 هوعمس

 دقو ساىذلا جوفلادب رأوأ نب دفوتسملا ساجدصق و ادحاولاب ةعاجلا ليث نوكي الفاوضاخ ىذلاكمتضخ وهلوةكن يذلا عض وم ىذلا عضوو
 دوو دق وس ىنهمو دق وتسملا ةدقب مهتصق توبشا# | دحاولاب ةعاججل!ةيدشت هنم مزلب ىتح دقوتسملات اذباوهشي ل نيةفانملاتاوذنأ ىلعاران

 ةد:سمةب دعتمربغ نوك-: نأ لمت<و ةبدعتمةبآلا ف ىهوارونر مقلاوءايض سهلا لعج ىذلاوههلوق«قادصموةرانالا طرف ةءاضالا“
 لماعلاو نامز فرظوهو (مهرونب هللابهذ) اماف باوجوءايشأو نك امأدةوتسملا ل وحام نال ىنءملا لع لمحال ثدنًات!اوهلوحام ىلا

 اثأيثتءاضأامافريدقتلاوةفودومةركنوأ ف راظلا ىلع سن هلو>و ةلودومامواذا لثمهناوج هيف
 ةدحوتو رفا عجرهلوحاتب

 هبىيخمو هدحصتساهب بهذ ىنءموايهاذوزعجوهلازأ بهذ ىنءمو 51 لكءوضورانلاءوذرونلاو ىرتأ ىنعملا ىلءوةران ظفالا ىلع لمحلل

 اماؤ هلوذلممعوضب هللا بهذ لة. )0 (1١ باهذالا نه غلب أن اكف هل لس سمالف كرس ءامو هكس» أو مهرونب هللاذخ اىنءملاو

 وو دل, دنآلنءاضأ
 ةلالد هيف ءوضا!نال غلبأ
 ةلازا دارملاو ةدايزلا ىلع

|/ 

 ىلاءتهننارك ذ الوةءبسلانارقلا ماسق أ دحاوهو هباتك ىفلائمالا ىلاعنهللابرسضاذطوهروصي ورخآلا
 أ فصوهرئؤيالام ىولقلا ف رثؤي هنالنايبلاو فشكسلا ىفةداي ز لثملا بر ضب هبقع نيقفا دما فصوةقيققح
 ْ حاضيالا ىف ةياهنااوه كالذو هتيهام ىلع فوقولا دك أتيف ىلملاب ملا ثلا هيبش: لئلا نالوهسفن ىف ئثلا

 ٌْ ىنعي (تءاضأاماف) اهبعفتنيل اراندقوتساىذلا لثكءوجولا ض»؛ نم ةبارغهيفالوق نوكي نأ هطرشو
 .ايناثعج مئالوأد_-وفيك تاقناف (مهرونبهللابهذ) دقوتسملالوحينعي (هلوحام) راذلا

 , دقوتسملاةصقب مهتسقهبثااليق واوذاخ ىذلك متذخوهلوقك نيذلا عضوم ىذلا مضوز وجب تاق

 ليقواو اسأرم-منعر وأ

 م-هرال موضي هللابهذ

 ءاهو ةدا زلاب باهذلا

 فيكى رئالأ روث ىمسيام ١ سايعنالاق (نو ردببال تاماظ ىف مهكر رد) اراندقوتسا ىذلا لثكمهنمدحاولا لثمهانهمليقو

 ميك رتو) هبيقع اك اهل او>ام ىأرو افدت_-افةزافمىف ةماظمةلياىفاران دقوأ لجر ل ثكموقافن ىف مهلثمل |وقب نيقفانا ف تاز

 | اورهظأ نيقفانملا لاح كلذكفافوختمارئاحةءاظىف قيفهرانتئفطذا كلذ كو هانيبف فاخامم قتاف
 / كلذف مئانغلا ف مهوم_تاقو نيمالا اوك انو مهدالوأو مطاو ءأو ميسفن أ ىلعاهاونماف ناميالا ةملك

 رونلا نامالا هيدشتهجوامتلقناذ طارصلا ىلعوأرب_قلا ىف ,هرون باهذ لقو )سو هيلع هللا لصَللا

 ىوصقلاةححلا ىلا ةبادطلا ىفءايشالا غلبأ ارونا!نارونلاب نا.عالا هيب_ثتهدوتلقةءاظلاب رفكلاو

 ضرءةءماظااو (تاماظ

 اهعج فيكو زوالا ىفاشي

 اهعرتافيكواهركذ فيكو

 ىءءارتيال ةماظاهما ىلع لددام

 هلوق و_-هو ناح_ثاهف

 ىنعي كرتو(نورصببال) | هبسشوهنانج ىلا و ىلاءتهلنا ىلا حضاولا قي رطلاوهنامالا كن كوةريحلاةلازاو ميقتسملا قي رطلاىلاو

 دحاوب قلعاذا ىلخو حرط | دادزبال رفذكااكالذكو ةريحالادادز,الةماظلا ىفةكواسملا قي رطلا نعلاضلا نال ةماظااب رفكلا

 ناك نيئبشب قلع اذاف ]| *ىضتسمرانلاب ءىضتسملا نأا هاد! مكح ثالثراناب نيقفانمال لثملا برض قوةربحالاةرحآلا ىفهبحاص
 ىرجف مص نءمانمدم | مهتامعاناكممولق داقتعاريغ نمناالاباورقأا ل م مناك-ف هتماظ فوه ىتب كلذ بهذاذافهريغرونب
 ْ 3 جاتح نامالا كلذكف مود: بط+لاةدامىلااهماود ىف جاتحترانلا ناةناثلاراعتسملاك

 هم_ثفءاي_ضاهلق دج مل ةماظ نمناسنالا ىلع دش اءوضلا دعب ةثداحلاةماظلا نأ ةثلاثلا موديلداقتعالا

 مم متأكفهوايقي ملاذاو هنوابق:ال منال قا عامس نع ىأ (م-) لاقف ىلاعتهنلا مهفصو مث كال ذب طاح
 مهد أ تاماظف مهكرتو

 كرت لشي متاع

 لوع_-فةلاونب ازحلا صنف
 10و و1 ل

 مهنال دةوتس لا لاح مطاح تريش ا فاوالص ادعتمريذ لعفلا ناكى ونار د-هملا ليمق نمالحورطملاكورتما لبق نم نورصب ال نم طقاسلا

 ىلعة ارجل ةماكلاب عافتنالا نمالولق هب اؤاضتس ا امدارملا نكس وادب ارفكدا|تاماظ ىف ظباخ قفانملا متةرب_حو ةماظ ىفاوعقو ةءاضالا بغ 1

 مهاب اوفدوال مهنأ وهورخ اريسفت ةب اللو ىدمرمسلا باقعلا ةماظ ىلا موب ةيضفملا قافنلا ةماظ ةماكسلاهذهرونب مهتءاضتساءاروو مهنا ١

 هللاباهذب اهورتشاىتلاةلالضلاو دةوّدسا !لوحام ةميضا ارانلابهوءاب ىذلا مها ده لثعل ليثغلا !ذوم كلذ بقع ىدطاب ةلالضلا اورتشا
 قحلا ىلا ةخاصالا نءاو دال نكساو ةمحاس مهساو> تناكم د مه ىأ ( ىمع مكب مص) ميظعتالر انلاريكشت وتاماظلا ىف .هاياهكرتو ,هرونب
 مطوقةقيرطنايبلاءاماعدنعهتقي رطو هع :راشم ثفب أمتك اولعج مهنويعباورصبتي واورظن ناو مهتتسلأ هباوقطني نأ اونأو مهعماسم
 هلراعتسملا نالةرامتساالحصالا ىف يلب هيبشت ةبآلا ىفامو» امسالا ىف كل ذو تافصلا فان هنأأالا ءايخس اال زوي و ناعجشلل ثويلمه

 لوقلاو هنعلوةنا'هبدارب نالاحلاص هنءاواخ ,الكدلا لعج و هلراهمتملارك ذ ىوطي ثيح ىاط'ا م !ةراعتسالاو نوقفانملا مهوروك ذم

 مالكلاىوغوألاحلاةلالدالواهيلا



 اودتعاف ياء ىدتعا نخاهلثم يس ةثبس ءازجو ىلاعتهلوقكهمسابءازهنسالاءا ازج ىح فمما ازهتسا ىل ءممزاحي ىأ ( مب 'ئزمسللا)

 نم ىلاعت هلل | ىلع زوجالءازهسالانالا ذهوءاد:ءاوةئيسءازجلا نكمل ناوءادةعاءادتعالاءازجو ةئسةئيسلاءازج ىمسف هياع

 ةلاز لا ةباغ ىف فطعري_غ ن.مهىزهس هللاهلوقفانئتساوراتخلاهجولاوه جاجزلا لاق هنعىلاعو ثبعلا باب ن..هنالة#ق.ةللا ثيح

 لذلاو لاكنلا نم مهب لزخياىل 1 ازوتسابهيلامهؤاز هسا سيل ىذلا غلب الاعازومسالا مهم ”ىزم-س ىذلاوه ىاعتهللا نا همفو ةماخفلاو

 هلوقااقبط نوكيا مهمئزم_مهللا لقيم مهب ئىزم_سيهللا لق ةعاسف ةعاسمماع لزن:هايالب و هللا تاياكن تناك الو ناوطاو

 هدهو نوددرتب ونورب>ت.ىألاح(ن وهمعي) مهرفكىف .هواغىف (مهايغطف) جاجزلا نعءمواهعىا(مهدعو) نؤزممسم نحتامنا
 اورتشالاقامناوهيلءاهوراتخا ارهباهولدبتسا ىأ( ىدطابةلالضا | اورتشا نيذلا) ربخ أديم ( كل ادأ) حلصالاةلئسم ىف ةلزنءملا ىلع ةعةبآلا

 اورفكمهءاجاماف سو هيلعةللا لص دمحم نينمؤم وناكنذلادورباا فوأ اور فكم اونمآ موق ىفاهنالى ده ىل ءاونوكي مو ىدطاب ةلالضلا

 اوكرت نكلو ءارمثلا ظفاب اوظفلت مل .هنالايطاعتعسيبلازاوج ىلع لولد« فرةلال ضاإ هوكرتف مهمف مئاق ىدطا ناكمنم مهنك-ةلاولعجوأهب

 الاخ هضوعمماع كرو هريغ نم ش ذأ ن.نأ ىلءانلاليادراصف ءارمث كلذ 6 ىدسو ,هرايت>ا نءةلالضلاب ىدطا

 هب مكتمل ناو هارتشا
 فدع ن ديمئاس ملاعق عر لح ع [ادسوهلعدللا هللال وسراهلامو هسفن لذامااراغلا ىف

 لاقف ىلع ديب ذخأمث ل_سوءيلعهتلا ىلصهتلالوسرلهلامو هسفن لذابلاةنلا نيد ىف ىوغلا قورافلا بعك | 01ا يرملاعف اريج دوردخ | لت سسو هيلع هلا: ىلسان|لوسرا 3 دصقلا ع رول هدا
 دنا 1 ل 5 : ضلاق.ءادتهالادقف

 ىلا نسحلاابأ ايالهملاقف ىلا عتهللاةقيلخر مش نيقفانملا نافذ قفانتالو هللاد_بعاي هللا ىتتا"ىلع هللاقف نعباهذنالريعتساف هلزنم

 حجرلا (مهراجن تحير
 لاملا سأر ىل_عىل فلا
 رجاتلا ةعانص ةراجنلاو

 هباعصالةثلا ديعلاقف اوةرفتم قي دصتك انقي د_صتو كت امك اننامماناهنلاو اقافناذ_هلوقأال

 رانلاى لا اودرو مهنعد_سهيلا اوهنا اذافةنجلاباب مطحتفي سابعنبالاق هتلباقمىفهنال همسابءازا

 ىفدادمالاورمثلا ىف دملا قايامرثك ًاوةداب زلاهلصأو دحاودادمالاو دملاو مهلهع ومهك رتبىأ (مهدعو)
 ةلالضا! ف نوددرتيىأ (نوهمعي) دحلا :زواح نايغطلا لصأو مهلالص ىف ىأ (مهنايغطق) ريمخلا || ىرتشيو عيبيىذلا وهو

 امناو نا الابر فكءااولديتسا ىأ (ىدطابةلالضاااورتشا نيذلا) نيقفانملا ىنعي (كئاؤأ) نإ ربكم ىلامب رلادان_ساو حععرلل

 نافرتاذخأو لدب ءاطعا«يفءارشلانال ةراعت_سالا يبس ىلعاه_سون ةراجتلاوءارمشلا ظفلب هجرخأ || ىزاجلا دانسالا نمةراحتتلا

 اذاف مهيد أ ىف هناك ه نم ونكسلاواعج تلق ىده ىلعاوناك امو ىدطإبةلالضلا اورتشالاق فيك تلف مهراحت ىفاوحي راف هانعمو
 تحرافإ) ءادتهالادقزو دسقلا نعروجلا ةلال-ذلاو اهبهولدبتساو هواطعدقف ةلالضلا ىلا هوكرت
 حرلانال ةراجنلا ىلا عرلا فاضأو لاملاسأر نع لضفلا عرلاو مهتراحت ىف اوحيرامىأ (مهتراحن
 هوعاضأاماف نا. الاوهلا_لا سأ ارنال مهترا<ق نيببصمىأ (نيدتهماوناك امو) نوكحباهف
 مهلاثم) لجوزعهلوق 8 مهاالض ىف نب دتهماوناك اموليقو ىدطا نءاول_ضدقف ةلالضلا اودقتعاو

 امهدحأ نيبيلةهباشمامهنبب رخآ الوقلوقلاكلذهبشيلوق نعةرابعلثملا (اراندقوتساىذلا لثك

 عقوااو حي رتالةراجتلاذا
 ازا ىدطاب ةلالضاا ءارمش

 ةراجتلاو ع رلازك ذههأ

 هلوقك هلاحشرت

 نباز_عرسنلاتيارالو

 رخآلا رسنلاببيشلاهبشاملا ىردصهل شاجهن ركو ىف ششعو» ةبأد
 هيف رباب نولماعلا ن وفرص: لاراجتلا نوكي اكةراجتلا قرطا ( نب دةهماوناك امو ركولاو شيشعتلارك ذهعبت بار غلاب محافلار عشلاو
 مط قيبملاذاوةلالضلا عم مط قبب لو ىد_طلامطام سر فامهو ءاضأ دقءالؤهر حيرلاو لاملا سأر ةمال_سراجلا بول طم ن أ ىندملاورسخم و
 نبذلا ليقو مير دقهلامسأرهل إب نم لاقيالهنالو رسالاضا!نالةب وين دلا ضارغالاباورفظ ناو حيرلا ةباصإباوفصوب مةلالضااالا
 برضباهبقع مهنف ص ةقيقح ءاجامل (اران دقوتسا ىذلا لثكمهلثم) كئلوأربخ عفرلا لح ىف ةنآلارخكى ل مهتراجت تحب رافو كئلوأةفص
 ىف كالذرثكد لور هاظ ريثأت قئاقحلا نع رات_سالا عفرو يناعملا تايفخز ارب ىفلاثمالا برضلو نايبللاميقتو فشكلا ىف ةدابزلمللا

 هيدشو هبشوهبشك ليثمو ل مو لثم لاقي ريظنلاوهو لئملاوهمهمالك لص, ل ثملاو لاثمالاةروسليجنالاروس نمو ةيوامسلابتكللا
 وأةفصلاوأ لاحلل لئملاريعتسادقوريغيالف هيلعظفو>اذاوةبارغهيفالوقالاالثماوب رضي لو لئمهدرومبهب رضم لثمملارئاسلالوقلل ليقمث
 ىأ نوقتملا دعو ىنلاة نجلا لثم هلوق كل ذكواراندقوتساىذلا لاكن أشلاةبيجتلا مهاحليق هن“ اك ةبارغاهيفو نأشاط ناك اذاةسقلا
 ةلالجلاوةمظعلا نم نأشهلىذلا فصولا ىأ ىلعالا لثل'هدواهبئاحع نايب فذ >أمنآشلاةبيجتلاةنجلا ةصق بئاجتلا نمكيلعانصصقاهف:



 هرجو باودل! نء# دءبل هيل ءاوناكام سي قتامهدحأ نيهجو نم معوحصا (ءاهف سلا نمآ اكنمْؤن أ اولاق سانلا نمآ اكاونمآمطليفاذاو)
 نم قاب اممملاءالةيل#تهيفو مهاهج ىداعل ,ه .وهفس نأ ,اوج نم ناكف مالحالا ىوذ عابتا نمدسالا قي رطلامهريصب:امويناثودا فلا ىلأ

 ىنعمىلالعفلا دانسا عنتمملاو لعفلا ظفل ىلادانسا ةثالجسب الل عفا ىلا لعفلا دانسا نأ عماونمآواو دسفتالىلا ليقدان_ساحصامناوةلوجلا

 سانلا ىفماللاو تبيح راع ىفاكةب ردصموأاعع رىففاكةفاك قامو ب ذكتلاةيطماو.عز هنمولوقلا ذه م طلي قاذاو ليقهناكف لعفلا “

 نمآ مىأسنحالو أ كفناوخار راك. نا كىأ هعايشأو مال_-نب هللادمءوأنودوهع“ سان هو هع ع نمو لوسرلان مآ ميىأديعلل

 ردصةفصدنال بصنلا عض 000 او مئاهبااكمهاد_عنموةقيقحلا ىلع سانلا مهناكنونمّوملا لعجوأ ةينا_ذالا ىف نولماكلا
 مهوهفسا او سانلاىلا اهب راشمءاهفسلا ىف ماللا اوراكن الل نمؤنأىف ماهفتسالاوءإهفسلا نما اكهلث.و سانلا ناعا لثماناعاىأ 6

 لقعلاةفاخسهؤ_سلاواومفس ناكل طالا نق مبكر ن.ءو لطابدادعام ناو قااوه هيف مهام نااو دقتعا مهله مهمال حيجار م

 وهوهفسلارك ذدقهنالنورع-ْال مدقتايفو ن وماعيالانهرك ذاع اوءاهفسا| مه مهنأ (نوماعيالن ؟تاوءاهقساام ِ-. ,وناالأ) لح اةذخو

 كةقرملارظانلابستكتح (88) ٠ لالدتاو رظن لا ديف جان« نامل نالوهفابط نس سماك ذاك ليج
 1 1 1 2س 22 7 بب ب9 _ 2ك

 7 0 00 (سانلان 1 مآ )دوهملا لقو زب ةفامأ اا ىنعي (مطليقاذاو ) ب اذعلا نم ممط هللا دعأ| ب نورعشيال ليقو

 ناريح ء 42 اوسو 1 0 3 57 منايا فاودلخ أ ىنءااو باتكلا لهأ ىنمؤم نم هباصأو مالس نب هللا دبع ليقوراصنالاو نب رجاهملا ىنعي

 نافلاه+لاىأ(ء ءاهفسلا٠ نمآ5 ن.ءؤن أاولاق) ناد ءالانور هظياو ناك نيةفانلا نال مهئاما ىفءالؤهصلخ أك

 ددعال سات ورهظياوناكت اقءاهغ سلا نمآمنمْؤن أ مطوقب ةرهاج ا عم قافنلا حصيفيكتاق
 (ءاهفسلام م مهناالأ) هلوقب موملع كلذ هللادرف كالذب نينمؤملاو مل-سو هيلع هللا ىلص هي .دن هنيارتخ اف نينمؤملا

 ءالق ءمهسفأ ًادنعاوناكمهنالءاهغسنيقفانملاةّنلا ىمساءاوعلاةقرو لقعلاة فخ هغ_سلا لص و لاهملا ىب ع

 اوقلاذاو) ىلاعتهلوقو كاذك مهن :اىبعي (نوماعيال نك-لو) ءاهفس مهامسو مهيلع كلذ باقفءاسؤر

 ودجر ىأ(الخاذاو) كتابك (انماواة)راسالاو نيرجاملاو اوقل اذانيقفانلاءالؤه ىنعي (اونمآن يذلا

 ا وأ لصف م-ه و

 ةلجلاو مهربخ ءاهف_ىلاو

 نذلا اوقلاذاو) ناريخ

 ونأأرقو (انمآ اولاق اونمآ

 اوقالاذاو هتلاهجلر ةفينخ
 اذا هتيقالوهتيقل لاقي مميطا ةيداؤللو بطاح م ىأ عم ىنع ليقو ( مهنيطامش) ىّأعايلا ىنعع ليق (كا) ةواحلا نموهلدقو

 ةبالاهنم ابي رقهتلبقتسا || دتعو |ىب ىفةدربوب اوةديدملاب دووملا نءفف رشالا نب بعكر فن ةج مهو سابع نبا لاق مهتنهكو مهؤاسُؤ ّ

 بهذه نايىف ىلوالا هلا ب دل ماشلابداو ىلا نب هللا دعو دا س أ ىنب ف صاع نب فوعو ةئيهج ىفرادلا
 ىأ(نؤيهتسم ع نحناعا) مكنيد ىلع ىأ(مكعمانااولاق) مهدر ءىقنيطايشلااوهماش نيذلا مهؤاسؤر مه ليقول

 ناسف هذ_هو م-قافت لاق موناقدطو مهئانغ نمدذخأ انو مهرس ىل !ءافقنو مه 0 نمأنل مالسالا نم مطر هظن مهب هناخحأ او دمحم

 نيئمؤملاعمنولمعياوناكام ا أن مرفن مهلبقتساف موي تاذاوجرخ مهنأ ١ كلدو هباحأ اوىبآنإ هللا دبع ى ةنآلا هذه تلزن سابع نا
 بهذف ؟تعءاهف تلاءالؤهدرأ |فيك اورظن ا هباعحال ىلأ نب هللا ديعلاقف لسوهيلعةتلاىبصةنلالوسر

 3 2 م 59
 2 ءار "4 2 2 3 ١ . . بص 2 5 2 .٠

 0 ةوديعوت| 11 تا ت1 ا ا ا 1 ل قالا ا يا يس ا 1 لل ؟يماهياو نيقداملا 3 مسوهيلعهللا ىلصهنلا لوسر ىتاثو مالسالا زب شو ميت ىنب ديس ىيدصا|بابح سم لاققف قيدصلار كب ىبأ دي: ذخاف

 ن.ءاولخاذاىأءاهثثالاوءاد_::الاةلالد هيف نال غلب أ ىلإ وهعمتدرفنا اذاهيلاونالفب تولخ (مهنيطايش ىلا اولخاذاو) مهعم مهنأ

 نوننأهب وبيس نعود ويلا هو مهدرعىف نيطايشلااولثام نيذلا مهنيطاي_ثو ىغم ىنععالخ ندهن ركنا وموهنيطايشىلا نيئمؤملا

 هلامسأ نمو لطب اذا طاش نمور يماو حالصلا نمهدعبل دعب اذا نطش نمهقاقتشاوةدئازاهمأهنعو نطيشن مهوق لولدب ةياصأ نيطايشلا
 ف مهنالنإبةققحم ةيمسالابمهتيطايشو ةياعفلاةلججاب نينمؤملا| اوبطاخاسغتاو كني دى: موةفاوموىوبحاصءانا (مكعمانا اولاق) لطابلا
 ن“ مط سيلذا هيلعم هدعاستال مه سفن أن الاماناميالا فن وب دحو أ مهنأ» ءاعداىفال مهن «ناميالا ثودح ءاعدا ىف نينمؤملا عم مهءاطخ

 نب رجاهملا فار هظٍنيب .هوءجاور ف نوعمطي فيكو ة-غلابملاو ديك أَلا ظفل ىلعهولاقول مج وربالهنالاماو كرو ثعابم_هدئاقع

 هلوقو دكأتل :ةمو ق٠ .ةحتلل نظم ناكف مهن مهنعاجتار مهتمالبقتم ”ناكدقو ةبغر نءناكدقف مهناوخا 7 ىنييأاتعامأو راظالاو

 نالمهنمهلعفدو مالسالل در نؤزهت_سمنحتاماهلوقو ةءدوهملا لع تابلاهانءمنال مكعءاناهلوقل ديك ان (نؤزسمنحتامنا)
 مطوقب مدهيلعا اوذرتعا مهناكفانئتساوأ هنايثا ديك انع لا ضب ف دوب دنع وكل عف ادور تمدب ف خت لش ئربتتسلا

 ةفاخابابلا لصأو فافدتسالاوةب رخسلاءازهم_سالاو نؤزهنسم نحناش ااولاقف نينم ولان وقفاوت ف انعم متتكن ا معمانا مطاولاق نيح

 ناكملا لعتامأز أزهر رسلا لّدقل اوهوأزلا نم



 نالمهسفنأأالا نيعداخاةلماعم ةهبشملاة]ءاعملا كالت نول ءاعيامو أ (مهغنأالان وعد انوز رفكلارامضاو نا.:الاراهظإ.نينمؤملاو : ١ : : 0 8 ١

 ةقباطمال ىكمو عفانوورمتوب !نوءداخيامو مهسفنأ اوعدخ مهناكف مويلا عجرب ةرخآلا ف باذعلاوهر موعادخ لصاحو مهةحلباهررض
 نال سفن مدالوامهب سفنلانال سفنلا حورلاو باقلل لق مثهتقيقحو 'ى ؛ل|تاذ سفنلاو دلوع اوىنءعانه عداخو عدخ نانيلوالارذعو

 مهريغىلا مهودعإال مه مال عا دخلا نأ مهتاوذ مهتعداخع ىنعملاو مهناوذ انه سفن الاب دارملاو هيل || متجاح طرفل سفن ءامالو مدلاباه.اوق

 اينالة اوس نابنالارعاشمو دسجلا ىلإبوثوهوراعشلا نءس- ملد ىلا ٍلعروعشلاو مويا مجرب مهعادخ لصاح نا (نورعشإا.و)

 كشلانالقافنو كش ىأ (ضرم مواقف ) هل س> الى ذلكم هتاةغىداعل مهو سوسحلاكموب كلذررمض قوه ناىنمملاو روعشلا تال 5

 ضرما ان الو تو اوةا.1| نيب ددرتم ضي رااو نيمغاا نيب ةرثاعلاة اشلا ل_ةكقفا:لا لثم ثيدحلاىفددرتم قانا او نب ىمالانبب دد رب

 راصتنالا نع افعذىأ(اضىمهنلامهدازف)باقلا ف داسف قافنلاو كشلاوداسف لكل امسا ضر اراصف ةحح ماا لب اقيداسفل او ةدءملا دمك

 مطو) نامعالاةدايز ىف فرءاكهلاثمأ قل ءاقيلاةلاح ف قافنلا قلخ (؟84) هبدارلال_قورادتقالا نعازحمو

 أ نع ةرامعانه ةعداخلاف صالا تبقاعو لعنلاتق راطوةنلا كافاعلوقت ةكراشملاهجو ىلءالدرتدق ةلعافملا 1 ا 1

 ارارسالاورئاشلا لعب وهردا عدا فيك تاقناف عادخ هنم ن وكن أ ن هزم .ىلاعتهنلاو د>اولا لعف 1 5 1 نبذ

 هيلعةنناىل_ههلوسر هيداراوهسفنرك ذىلاعتهللان'تاق هللا نو ءداح لاقي ف ركف ةعنمهنلا ةعداخف هللانمآ موقف ا
 هللا اوعداخ 0م اوعداغاذاو نيئمؤملاهيدار ليتر هلاثا عطستوو رم 0 لسو لعفلاعمافرخآلامويلاب و

 مالسالاماكحأ مهيلعىرجتلو مطاحاوماعي نينمؤملاو ل_سو هيل هللا ىلص ىلا نا اونظمهنا كلذوىلاعت أ يذكتلاو ردصملا ىن.
 كلذ ىلح مهي زاح ىلا عتهشا نا ىأ ( م سفن اال نوعدانب) نطابلا ىف هف الخ ىلءمهو رهاظلا ىف فالخ ىلع ئثلا نغرابخالا

 نلانالميبلا عجار عا ديلا كلذلاب و نا ل_.قو مهسفن !نيعداخالا ةقيقحلا ىف نون وك الفةياع مههقاعي و 5

 لاب ونأ نوماعبال ىأ )ن و رعشي امد ) نديبلاةوقهب نال سفن مدلل ل ةوهتةية>وعئثلاتاذ سفنااو | وهليقو هبءاجاهف مالسلا

 فعضإ ضرماك نيدلا فع ضي هنالاض يم قافالاو نيدلا ف كشلا ىمسو ناسن الاب صاخل الا د_ةعالا |هريظنو قدص ليقؤ قدص

 اودادزا ةب اياورغ ؟ اماكف ةنآ دعب ةنآ ى أ ىرتن لزخت تن ثايالا نأ ىنعي(اض ىمهنلا مهدازف) ندبلا ليقاذاو ) نيب وئشلا ناب

 3 امب) مهب واق ىلاهعجو صل ملوءىأ (مياأباذعمطو) اقافنرارفك كلذ دعب نوب ذكي ىلع فوططعم ( مط

 هرب_غ نوب ذهب وهام

 ليقاذاو) نينءؤمريذ مهوانمآ اولفذا مهبذكىأ فيفختلاب“ئرقورلاىفهلوسروةللا موبي ذك- تب ىأ ىل_عفطعي نازو-< و
 ق.وءاورفكلابىأ (ضرال ىفاودسفتالا) نونؤملامطلاقاذا ىنعملاودووبلا ليقو نيةفاذملا ىنعي ( مط ا وب وءنورفكلابىأ (ضرال فاودسفتالا) نونمؤملا,طلاقاذاىنعملاود وهملا ليقو نيةفاذملا نع نمو تقول كنالانمآ لوقب

 ظ هنولوقي ىتعي )ن وحلص» نحناما اولاق) نآرقلاب و مل-سوهيلع ثلا ىلد دمحم نامعالا نعسانلا 4

 ا ١ نصر 2 قئعس (نو مهمهنا) 0 ) ( ل 08 0 ا دا سرالا للسما (نودقملا هديل شاخلااهب هنتي هيزتتلك (الاو دك || .(ترألا فاودسغتالا)

 اسفلان الصرفكلا ناطباو قافنا| نم هيلع مهام نانونظي مهالكلذو (نورعشال .
 داسفلا نيعوهو حالصرفكلا ناطباو قافنا| نمهياعمهام نانونظي مهنالكلذو (نورعشبال نكلو) لاح نع ؛ىشلا جورخ

 1 قداسفلاو ةعفانلا ةمقتملالاحلا ىلع لودحلاوهو حالصلاهدضوهباءفمنم هنوكوهتماةتسا

 ناكوةب ويندلاو ةنيدلا مفانملا او عورزلا اوسائلالاو>أ نء<.اةتسالاءافتناو ضرالا فامداسف كلذ ف نال نتفلاو بورحلا جيه ضرالا

 ىلا ىدؤبامب كلذوم-هيلد مهن ارغاو موبلا مهرارسأ ءاشفإب نيمأ لا ىلع مهنؤلاي ورافكسلا نولي ياوناكمنأ ضرالا ف نيقفانملاداسف
 ةيئاشريذ نم تذ>ءوانل تصلخ نيحل.ىملاةفص نى نعيةارادملاب نب رفاللاو نينمؤملا نيب (نوحلص٠ نما اولاق ) .هنبب نكفلا جيه

 امو بتاك دب زامناودي ز قلطنياما كلوقك مكح ىلع *ىشلارصقلوأ هى ىلع < حلا رمصةلاهغ نال داسفلا هوجو نءهجو نماهيف حداق

 ماهفتسالا ةزمه نمةيك سمالأهب لوعفملا ف ذف نودسفم م !(نو رعشال نكلو نود فملامهمهمئاالا) لمعلا نءاهفكتاهمالةفاك

 قاهنوكلو رداقب كلذ سلأ ىلاعت هلوةك اققحدافأ ىنلا ىلع لخداذا ماهذ_سالاواه دعبام ققحت ىلع هيبنتلا ىنعمءاطعال ىنالا فرحو

 در بأ ن 1 !!ةلج ىف ماظتنالا نمهوعدامهللادر دقو م.سقلاهب قلتي اموحنب ةردصمالااه دعب ةإ جلا عقتال قيقحتاا نم بصنملا اذه

 نورعشيالهلوقو لصفلا طيسوتوربلا في رعتوديك الا نمناوالأ امو فانئتسالا ةهج ن..هيفةغلابملاو مظع طخس ىلع هلدأو



 ُ مهتتسلأ مهب واقديف تأطا اووهتنمهنيداودلخ أ نيذلارك ذي لاهتوهئاحبم_بجحشتتفا ( رخآلا موولاب و هللابانمآلوقي نم سانلا نمو)

 ءازبت_سارفكتلا اوطلخ مهنالت رفعلا عا هوم واقن .ؤتاو مههاوفابا اوذمانبذلا نيقفانملاب ثلثمث ة واق نب رفاك-!ابئنث

 ا د ناتناو نيئمؤملا ثعن فةروساالوا نه تانا عل ؛ رادها#لاقورانلا « نملفسالا كردلا ىف نيقفانملانا مهفلزناذلواعا دخو

 مهئايغطب لجسو مهلعفب 9 6مم ا زهتساو مهلهحتساو مههفسو مهثبخو مهر ك9 ايف مهيلع تن نيةفانملا ىف ةنآة رش ع ثالثو نب رفاكلا ١

 ةا+ | ىلع ةلجلا فطن اورفكن يذلا ةصق ىلعةفوطعماه أ نع نيقفاذملاةدق وةعينشلالاثمالا م طب رضوا عامك 2 مهاعد و مهد

 هباووسو سأ اوىساناو ناسناهل_دال دهشي وسانالا لاقي داكمال فن رعتاا 57 ره تف سان سان لكاو

 سلو لعفأ هقنزو لوة: كنافلودالا ىلع ةئزلا ناللاعف سانن زوو ,منانةجال نا ىمساك نورصبىأ نون ةؤيمهناد مهروهظل

 تاقوالا نع هرخاتا رخآلاب ىمساءاو عطقنيالىذلا مادلا ديالاوهوهلد_>الىذلاتقولاوهو رخآلا مودلاب وهللاب نامعالا اوصخااو

 ناميالا ىناجاوطاحأ مهنا لاقلا ذه ىفاو ره وأممنال راثلا رانلال_هأو ةنجلاةنل الهأل>د»نأى لارودنا!نمدوهعملاتةولاوأةيضقالا

 رولا علا ىهوداعملا لئاس تا مئاصااب للعلا ىهوأأ دما لئاسمىلا عجر : هةبداقتعالا لئاس اال داح نالاذهو هزخآو ,هلوأ 1

 لك اوعدا مهناىل ةراشا ءابلاري ركش (؟1/) قوةرخألا لاو> ار ئاسو ناره ملاو طارصلاوروبقملا نمثعبلاو

 ءعنيناتوالا قم. دحاو) |]70 07 د. معد 2 و د2 0 رك جيد د 9 ا
 0 : 0 ع 6 لديقو هيلع قشي وهميعي وناسن الا ل ورام لكو» باذءلاةةيقحو ىقعلا ىف مادلا باذعلاو ايندلا فل تقلاو

 مو مس د هص 3

 مهامو) هلوققباط امناو
 رك ذ ىفوهو (نين.ؤع
 لعفلا الا لعاشلا ناك
 مويلإب و هلابانمآ مطوق

 ناشرك ذ ىفوهورخألا
 دارا ناللعافلااال لعفلا

 ىلع هيفنو هوعداامراكنا

 وهومدك د غلبأ

 دض ميظعلاو سشطعلا عنوهنال بذعلاءاملاه_:موهد !ىم نمناسنالا م:عاموهلل_يقودبدشلا عاج الاوه

 بتعمو لواس نبا ىب أن هللا دبع ني عفان !ىفتا 0 اوي نمسانلا نمد) لجوزءهلوقو«ريقحلا

 ل ٠ اهءاوها سلم السالا ملك اورهظأ مهنا كللذو مهباصأو سيق نبدجوريشق نبا

 رقد ونامالاب هناسلب فرته,نأ قفانملاةفصودوهيلا نم ا او هودقتعاورفكلا اورسأو هباصأو

 ظ
 ش
ْ 

 ظ
 لاقومنف- ءلاد_ععهنالهب م نادم عمت نااللاو اهريغ ىل ءىسع ولاح ىلعحبصإ و هبلقب كش و

 ىأ (رخآلاموبلامو) هلثع سنأتسي هنالاناسنا ىمسليفو 8. ىسان كنالاناسنإ تْرِمَسَو تا كا

 هد_عباموةدو دعملاةدودحلا مايالارخاوهواين دلا دعب ىتأ, ةنال كلذب ىم سةمايقلا موب وهورخآلا مو.لابانمآو

 نوءداع) ةياك-ابناعالا من عىفأ ( نينمؤع مهامو) نيقفانملا ىلءادر ىلاءتهنلالاقرْخ الوهلدحالؤ

 دضرهظي عداخلاو ءافخالا ةغللا فدإصأو ركلملاوةإي ا ةعي دخل او هللا نوفل 2 ىأ (ونمآ نيةلردنلا

 نأ نم مهتاوذ جارخا منع بيغيام فالح مط هلو وايندلا ميه مط .رهظب .ىأمهعداخودو قافنلاةلزنع وهف ضلختيارمضرام
 نيئمؤملا نمةفئاط ن وكت تاقكراكلا نعءهزنم ىلا عت هللاو كرت_ثملا لعفلا ىف 2 ماماو ةلءافمةعدالا تلق نافةرخآلا باذع نم

 ىناثلاف ناميالا قلطأو ا مثهنوجرخيامو كلوق نم غاب أ وهفاهن«نيجراخ مهامو رانا نماوجر + ن أن ودي ري ىلاعتهلوق هوحنو

 روك ملا ىف هنمضفونامالالصأقنداربنأ ل مح وهيلع روك ذملاةلالدا كري ودييقتاا داري نأ لمت<هناللوالا ىف هدو قت دعب

 له لوقدب ونوم-مهرارقالادوجو عمنامميالا هسا ,سرنع فن هنالريغالناسالاب رارقالاوهنامجالا ناةيماركلا لوق نننةبآلاوالوأ
 مالكسلالوأ ن ءلفغاذا د ىلع عما سلا هبل دتس هنال ىالةدك ؤمامربخ ىفءابلا تلخدو نانهلابقيدصتو ناسللارارقاهناةن_سلا

 هلوقكف اضاف ذ_ةهللا 0 (هللانوءداخ) هانعمىلاارظن ني:مؤع مهامو عجولوة.ل-قاذلف ظفللاد_حوم نمو

 ةلرئمةثلا عفر دقو سفنلا ام ريغ راهظا عادل اف .ه_سفن أ ىفامري_غنورهظي ىأهريغو هتلاهجر ىل-ع وأهلا اذك هب رقاالاساو

 لو ًاقووهللادب هللا نوعيابباعاكنوعيابي نيذلا ناهلوق كوهوهعاد+ هعا د ل_عج ثيح مسد مار ىب-غ :ا|

 ”ىرفات ةوصالا تبقاع كلو قو< نينئاريغلاريثك عقب لاثلا اذ هو هعا دخ حصي ن؛هللا نا نواظيمهنالمهمجزىفللا نوعداخ هانعم

 ىف مونت ةنمو هللا ن وعدا ليقف كالذ ىف مهتءفمءامو نيب ذاكنامعالان وعدن إو ل_يقهناك 35 اعنسيو الوعل نام وعلو هللا نوعد

 فوقولا ب>اصلاق كالذربغو مئانغلا نم مهلينو مهيلعني:هؤملا ءاكح اءارساورافكلا نم مهاوس عم تناك ىنلاَةب راحلا نع مهتكراتم كلذ
 مهنعنابعالا ف دارملاو بذاك ل جرب وعام كلوت كننصولا نيف نوع داخع قامو هزاز دقت ارامل: دولاقال 17 ل مزالفقولا .

 قريمضلا نمالا-و أ ني_ءداخم هللابانمآلوقي ريدقتااولوقياهمذ لماعلاو لوقي ىفريمضلا نمالاح نوع داي ل_هج نمومط عادخلاتابثاو

 هللالوسر نوعداخ,ىأ (اونمانيذلاو) لوالاهجولاو فةيالمهعادخ لاح ىف نينموع مهاموري د قتلا واهبف لعافلا مسا ىلءاعلاو نينم ومي



 ىءاوسةلك ىلا ىلاعتهلوق هئمورداصلابفصوباكه يفصوءءاوتسالا ىتعمب ءاوسو فوك نين زمهب (مهرذتت)مأممترذأ امهيلععاوس)
 كراذنا مهيلعوةساورفك نيبذلا نال يق هناك هيلعافلا يلع هب عفت ىم مهرذنت ل مأ مهنرذن ونال ريسخ هنأ ىلعهعافتراو ة هب وتسم

 رابخالازاجاهناو نالربخ ةل+ اوهمدعو َّك راذنا مهياعءاوس ىأءادتبالا عضوم ىف مهر :ممأ مهترذن د امدقماربخءا اوس نوكيوأ همدعو

 جلسنا دقوم ومالا ىنمل اند رحم مأو5 :زمطاو ىن-ءملا ناجىلا ظفللا بناج هيفروج ملا مالاكلا سنج نم هنالادي ًاريخهنا عم لوفلا نع

 ىنعي ةباصعلااهتل ًاانلرفغا مهللا كلوق ىفءادنلا فرح ىلءىرجكءاهفتسالا فرح ىلع ا ذه ىرجهب وبيس لاقاسأ ار ماهفتسالا ىنعم امهنع

 نعرجرلابهشا باقع نمغ. وخالاراذنالاو ,ءادنالوءادنلاةروص ىلع كلذ ىرجاك ماهفت_ساالو ماهفة_سالا ةروص ىلع ىرجاذ_هنا

 رارصالاب معلا عمر اذنالا فةمكحملا |وريخ دعب ربخوأ ضارتع ااهابقةإ+اونالربخو اا هابق ةامحلل دك ٌومةلج )ن ونءؤيال) ىصاغملا

 برضب ئلا نم قائبتسالا فنالةيطمغتلا مننا جاجزلا لاق (مهب لق ىلع هللا متخ) لوسرلا باثيلواماعلا رالا نوكيلو جحا ةماقا
 اماهنم جرخت ال ثيحاهلعأل اهبلع عبط هللا نأ ىن-عب ريحا نول ةعيالف مهم وأ ىلع هللا عبط ساب عنب |لاقو هيلع ماطيالثلهلًيطغت هيلع متاحا

 ةماظلا كالت 0 ل دورغللا مايو

 ىلا مل ادانسانا مهضعب لاقوريخ مط نوعدب الو مهنونعليفرافك مهناةكئالمللر هظيامع بواقلا ىلع ضحم مالعإةلزتعملا دنعو هبلق ىف

 بيسأل ىلا لعفلا دتساك متخلاهيلا دنس هنكموهر دق ىذلا وهناك الىلاعتهناالارفاكلا (55) ةقيقحلاىف ما او زا ىلاعنهنلا

 2 ن ذهن دااربم ىف اقف 01010 يي 225599399529222 الةنيدملاربمالا تل
 لسرلا نم“ / ىلص د ةوبنر اوسر ىلءهلزن ااميايشر كن اوأ هتبنادحو ر رالي تشو اسب الم لعفلا ٠١ انحاوأ سو «.لعفشللا ص د5 مل كن اوادل برز عهل'ب ًامأيش ذأ 12 نا دح 2ك 2 1 ب

برعلا كرشم فتلزئهلةظار بالو امفادلا>رانلا ىوهف كالذ ىل تام ناف رفاكوهف دارة اغلا
 0 ||ىف ليقو 

 0 ف عمي وج عممالعأر اذنالاو مهترذحو مهتفوخ ىأ(مهنرذنأ )مي دلراستمىأ (مهيلع 1 0 دا : 7

 ةماكم هيلع تقح ماوقأ ىف ةبآلاهذهو نوق دصيالى أ (نونمؤيال ,هرذنت ل مأ) ازذنم لعم لكسيلو عم ل

 (مهب ولق ىل- هللا مت ) ىلاعتلاقف ناسعالا مهكرت ببسرك ذمنونمؤيال مهن ىزالا ثلا رءقباس فباذعلا 0 لا

 جرخال كل ئغلا نم قاثيتسالاهتقيقحو ةيطغتلا متلخا لهو هءهفتالواريخ ىتالف اهيلعةنلا عبط ىأ ىف لعافلا 0

 قبساملر فكلاب مهول ىلعهتلا تخةنلا لهأ 1و بانكلا حم 1 ا 2 0

 مهعمس عضوم ىلع خو ىأ (مهعمس ىلعو) )ءلاو مهفلا لحهنال متل باقلا صخاسمئاو مهبف ىلزالا هماع ىف 1 0000

 رك ذواضيأ منا نم قثوتاهناكم لا ءاغصالا نعوبنتوهجمتابتالهب نوعفتتيالو قا نوعمسالف أ ب يع
ثبالر دصملاو ردصم هنالدد_-وامنا ل يق عجل اهانعمو ديحوتاا ظفلب عمسلا د 0

 مهراصب ا ىلعو) عمجالو ىن
 نورياالف ةواشسغ مهراصب أ ىلءلعج وىأجرمسلاةيشاغهنموءاطغلاةواشغلاو مالكءادتب | اذه (ةواشغ 3

 ب 6 ل ) 8 هج. دخلا

 الا ل .ةودرخالا ىف ى 005 0 0121 و تال كلاكاعا تطحن ءاطع وروح ||! © 3
 ا تا ل ا عسل. «درحو لئالدوهنلا تان نع ىاعتلا ءاطغ ىخوّ هلوق ىف نطبلادحو
 لتقلاو ىلا تعمس لاةيهاص قر دص» عمسلانالو سدللا نمال#اوفعت كك:طب ضعب ىفاواك 00

 قالو همم فاضل ليقو لصالا ملف عج اوةينثتلا ىلا هيف جاتيالف ريثكلاو 0 ل مسالا يح الارادملا راع هةواعمتت

 ةريصبلا ناك ىئارلاهب رصبياموهو نيعلارونرصبل اوأ دةبموربخ عفرلاب (ةواشغ مهراصب أى لعو) مهعامسا ىلع ”ئرقو هعمس عضاوم ىلعو
 ءاطغلا ةواشغلاو راصبتسالاوراصبالل نيتِلآ امهيف ىلاعتهلناامهقلخ نافيطل نارهوج امهئاكو لأي ورمعبّتس هبام ىهو باقلا ٌرون

 هلوقل ةيشغتلا كح ىفال مالا كح ىفةلخ اد عامسالاو ةدالقلاوةمامعلاو ةباصعلاك عيشلا لع لمتشي ال ءانبلا اذهوهاطغاذاهاشغ نمةلاعف
 ةربر كنتو لعجر اهضابة واش غهدحو ل_ضفملا بصنو مب واق نود مهعم_. ىل مو فقولو ةواشغهرصب ىلع ل _هجوءبلقو هعمس ىلع مخو

 رظنبملو قا لوق عمسب ملا طر فاكلا هللا همر ىلع نب رودنمو !مامالا خيبشلا لاق نيعضوملا ىف متغاةدش ىلعّليلدم ععمس ىلءوهلوق فراحلا

 !ذهوةقيقح كلذ نكي ناو ةواّسغهعمسو هرصب ىلع نأكل عج عن اص ن .هلدبال نأ لعيف ثودحلار 5 ”ىرباتاقواخلا ن مهريغو هسفن ىف

 مالا كرت نا كشالو مهب ولق ىلع متخ هناربخأ هناف حلصالا ىف ةلزتعملا ىلعانل ةوجةيآلاو ةيشغنا اك ىفةإخادهدنع عامسالانا ىلع ليلد

 قرفلاو هنعلك_:لوقنا هنعكسمأأاذائشلا ن ءبذعألوةن كنال ىنعمو ءانب لاكنلا ل مم باذعلا (ميظع باذعم طوال مطحلصأ

 هثملا ف نالمءتسي وريغصلا نودربةحلا نا مريبكلاق وف ميظعلا ناكفريغصلا لب ؛ اهيريبكعلاو ريقحلا لباقي مظعلا ناريبكسلاو ميظعلا نيب

 ءاطغوهو سانلاهفراعتيامريغةيطغتلا نماعون مهراشب اىلعناريكنتلاىنعموهرطخوأ 2“ ة> لي ربي كو مي افعل جر لوةتاء.ج ثادحالاو

 ةللاالا«منكللعيال باذعلا نم يظع عون ماظعلا م آلا ني نم مهو هللا تايآ نبع ىئاعتلا



 فوصوملاوةفص ىهولوالادضوهىذلارخ“” الاكرنات ىهو (ةرخ البو) نييدنلا ىلء ةلزنملا ب رةكلارئاس قع (كلبق نملزنأامو)

 قلاب ةزمها فذح ناياهففخ هنأ عفان نعواين دلا كل ذكو ةيلاغلا تافصلا نم ىهو ةرخ 3 لا ارادلا كامتهلوق ليلدب رادلاوهو فوذ#

 نونمؤب نب لا ناكناعفرلا عضم ىفةل+جا(ىده ىلع كتلوأ) هنعوبتلاو كلا ءافنتاب علا نانا ناقبألا (نّونقو مه مال عابكع

 مهصاصتخا لعجيوءربخ كئلوأوءا دتبالا ىلعىفاثلا عف”رب نأو نيقتمل ىلعلو الالودوملاىرج نأ زو< واط لح الف الاوأ د ترم بيغلاب ١

 مهنأنوعماطو ىدطا ىلع مهنأ نوئاظ مهو إسو<«.اعهللا ىل_دهللالوسرةوبنب نون ءؤيالنءذلا باتكلا لهاباض رعت حالقلاو ىدطاب

 ىلتءان ملاح مظاح تهبش ثيح هب مهكسءو هيلع مه رارقتساوىدطا نم همومك لثم ىده ىلءىفءالعتسالا ىنعموهللا دنع حالفلا نولاثي

 ىنعمو ىوطا براغ دعتقاو لها ى طم اوابك يم ةياوغل| لعج مط وقىف كلذ وحرص دةولط ايلا لعو قا لع كر وئْشلا

 كا“ يل و 0 يد 0 ري 0 ىده

 را 0 ل 1

 - 2 ىلع لاد بيكرتلاورفظفلا ةانوع اكل بق نمءاينالا ىلعةلزنلا بتكلابو كياعلزغلانآر ماب نوقدصيىأ 0 امو

 اذكو جتعلاو ىلا .., || تيمسةرخ .الارادلاب و ىنعي (ةرخآلابو) هككلذب ناعالا بحر فاهاكءايبنالا فسوروب زلاو ل. ئالاو
 وحن نيعلاو ءافلا ف هتاوخا اهنانوماعي و نونقيتسي ىنعملاو اعلاوهو ناقيرالا نم (نونقوبمه)اهدعباهنو وايندلا نءاهرخ الر _ى

 فاطدلاب ءاجو ىلؤودلفو قلذ 0 : 0 : 0 0 ْ 0 ١ ةماقتسا ىلع ل يقو مهب ر نمرونوداشر ىلع ى | (مهب ر ن٠ ىده ىلع ) مهتفصهذع نيذلاى1(كئلو ( ةنئاك
 كيقرأ كر ندع ىداوا ونا دا كالا رانلا نماوجن ند رئافلا نوجانلاىأ(نوحلفلل مه كئاوأو)
 كشلوأ لضمه لب ماعنالاك ل سل هيا واغسل ورفطلا والا

 فال ةخال نولفاغلا مه 1 3 قارب دل * 0 00 ىناكولا 0
 فاطعلل ني.ضقملا نب ريملا| زعلاوةداعسلا ن مةيغبلا كارد اور فظلا حالفلا ميةملا معنلا ىف نوقابلا مه كئلوأ ىن»ملانوكيفءاقبلا ديري
 دمر علو رنم نوك لكم عطع حفيد 0-5 00 م وك اذه لعف مطش ىأ ع لغد د1 د دعانا « لتقاك وكلا الفلا رقم ءالن املا
 2 1 5 عب رابةروسلاهذه ردص لجوزعهللا نا لعاو د#ع ةرخ الاوان دلا ىف ريمخلاب مط عوطقملا ,ه كئاوأ ىنعملا

 تناحو 9 مايلاب 2 3 6 : 2 ء 3 5 1 1 1 2 0
 1 3 ىف ىتلااماف ني_ةفاذملا ىفا طز ةيآةرمشع ثالثب ءنب رفاكل!ىفامطزن أ نيني ابو نينمّؤملا فا طرت تايا

 ا يصر 2 1 ا (اورذكنيذلانا) ىلاعتهلوةفرافكلا
 اءرتدس ىأ 0 اهمامشموجنلار فك ةلملىف # رعاشلالاق هتماظب ءامشالارت_سرهنالار فاك ليللا ىمس

 مك تماعامدل اوقوهو نوعرفرفكك الصدأ هللا فرءبال نأ وهو راكنارف؟برضأةءب رأ ىلءرفكلاو

 فرءب نأوهو دانعرفكو سلب ارفككهناساب رقيالوهباقب هللا ف رعب نأو هر دوججرفكو ىرغهلا نم

 هلرعش ىفكوقي ثيح بلاط ىنأو تاصلا ىبأ نة. رفككهب نيديالوهنااب رقي وهبلقب هللا

 انيدةيربلا نايدأ ريخ نم 0 دمح نب د ناب تءلعدقلو

 انييم كاذب ادعم ىنتدجول + ةيتنمراذحوأ ةنالملاالول

 لزم. فطءلا نم ىهف

 ةفصال ريخ هدب دراولا نا ىلع

 ةدئاق نابا<اوديك و ثلاو

 نودهيلا دنسألهتاثدنسلا

 ْن رودلفملا اوأ دليم وهوأ» ريغ

 كلوز رح هكلاف نجح || : ل : ٍ
 م واهللادخج نم نأ هلصاحور فك ع اونالا هذه عيمأل هبلقب كل ذة دعي الوهناسأب رةيناوهوقافنرفكو

 هيبنت هيففهر» ركتو هراثنالا مسارك ذىهو ىتش قرط ىلع دح ا هلانيالام ىلرذب نيقتملا صا هتخاىلعهيبنتلا(لوا - (نزاخ) - 5 )

 ىنوحلفيم منا كغلب نيذلا سانلا هيفا نا لدول لو فروا عنو جداقلاب طة ,اثىهف ىدطاب ةرثالام طتبثاك م ماىلع

 هندي ل صفلا اع ل دلادب ز ليقف وه نم تريخت_ساف كدلب لهأ نم بات دقاناس انا كفل اذا اي ةرآلا

 نمةصمز ىفانرمشحاوىوقتلاس ابل اًيز مهالااوم دقام يدقتا كطشذيو اوبلطامباطىف كبغري و مهما ىم كرمبيل كئلوأ نيب و
 مهو مهدادضارك ذب هرث ا ىلع مط ىده باتكلانانيب وهيلاةب رقملا مهتافصب هئايلو ارك ذم دق. ةرقبلا ةروس مهرك ذب تردص

 ارفاك عارزلا ىمساذلورتسلا ىلعلادبكرتلاو دولا, قاارتسرفكسلا (اورفك نبذلانا)هلوقب ىدطامهيف عفنيال نيذلا ةدرملا ةاتعلا

 اربخال باتكلارك ذلانايب ةقوسم انهىلوالاة | !نال ميج ىئاراحفلا ناو يعن ىئلراربالا ناهلوق ىفاك انهفطاعلاب تأيملإو ليللا اذكو

 ىلعأد بم ناك ناود.ؤ فطءلل لاحمال دح ىل امهودارملا ف توافت نيل ١ ني فاذكب رافكسلا نعرابخ الإةيناثلا تقيسو نينم وما نع

 امهبارضأو بط ىنأو لهج ىناكن و: هؤيال مهنا هللا ملعمهنايعاب سانا ورفك نيذلا, دار م اوهياعىرا+اكوهفري دقت



 دوجسلاو عوكرلابو مايقلا وهوتو:ةلابهنعربءاك اهتاكراضعب مايقلان الة ءافالاب ءادالا نهرب_هفاهنودؤب ىأ (ةالصلانوميغي د

 هنالحةفناذا قول!تماق نم ةائفاحل اواهملء ما :دلاوهموقاذادوعلا مافأ نماهناكرأ لب دعنةال_صلاةمافابدي رأ رااب.فاهدود واحببت لاو
 ىلص نمةلعف ةالصلاو هيفسغ :ربالىذلا داكلا يداك تناكتعيضأ اذا وتابغارلاهيلاهجوت:ىذلا قفاثلا ئشااك تناك اهءاع ظفوحاذا

 لسيةوهدو>سو ؛ءوكرىف ثاذلعفب ىلسملانالنبتياالاىأ نب والا كرح ىلم ةقيقحو مخشفملا ظفل ىلءواول؛ اهتبا كو كر ىمةاك زلاك

 ىلا ومب ث عل صم ىعادلل

 ةنايص ةيضيع.لا نم لخدا

 هذعىهنلا ريذبتلا نعمط

 هنوك ىلعةل الد لوعفملامدقو

 ةاكزلا هب دارماو مهأ
 ىهوىىنلا ةال_صلاب هنارتقال

 نم اهريغو ىهوأ ا

 هميم ريمخلا ليس ف تاقفتلا
 هذذنأو ْئْدلا قفن او اقلط م

 ذفنو ئثلاق فنك ناوخا

 هنيعو نون ءؤافاع ءاجام لكو

 ىلعتبآلا تلدو باهذلاو

 نامالا ن:تسيالامعالا نا
 ةاكزلاوةالصا| فاه ث وح

 كياسلاو ناغالا ىلع
 نيثلاو) ةراغملا معتق 1

 له اونمؤم مه (نوذمؤي

 اونمآ نذلا نمهبارعضاو

 هللا نع نم لزن نحو لك

 اناقيا ةرخآ”الاب اونقبأو

 نمهيلع اوناك امهعملاز

 رانلا ناو ىراصنوأ دوه
 تادودعمامايأالا هسه نل

 نيذلا ىلعم_متفطع نامث

 اردد نودت
 نيذال ىدهو نيةّدلل ىده ليق هناكفاولخ د. ملَنِي_ةتاا ىلع مهتفطع ناو نيقتملاةاج ىف

 نوقدصتي (نوقفني)ىذلا ىنهءامو هانيطعأ (مهاتقزراعو) دجاسلاو مك اراب. 050
 ءاج لي ربجا ده لاسو يلهّنلا ىبص هللا لوسر لاقف أي ثاور مفهودربلاو نخاف ل-جرل انه ىلع اودرإ--و |

 مالكلامدقت دفوهانمع وثيدحلااذهوحن باطلا نب رمت ثيددح ن. ل_سدارفأف ومهم. د سانلا لعيل

 اموب لو هيلع نبا ىبصةئلالوسر ناك هلوقف ثي دحلا ىنم< قلعت ءايشأ قب وه مالسسالاو ناسعالا نعم ىلع
 هلوق نيب ملا ىف ليقوءاخلارسك وهةزخالاثءيلان نمؤتو «'اقإو هاب نمؤ:نا هلوقوارهاظ ىأ ازراب

 هدعب وه ثعلاو توملا وهوةزخ آلارادلا ىلا لاقت: الاد رحب لص ءاقالا ناف ثعبلاب وهلناء'ةلب نمؤتو

 نم«-جورخو ماحرالا ن«ثعباين دلا ىلاء_بورش ناوهورخآهجورخ آلهة: ىفو ةعاسلا مايق دع
 مال-الاو نامالا ة#ىف طرسششوهو لمعلا ف صال+الاان» .و»ناسحالاامهلوق رخآث عب رخآلا ىلارمقلا

 نحو ةبقارملا ناس-الادارأليقوان_سحم نكي مل صالخاريغ ن ءلمعااب ىف رةداهشلا ظفلب ىنأن - نال
 اهتامالعةعاسلا طار.ثأو كارب هناف هارت نكن /نافهلوقبدارماو وهلم نسح هلنابقار نءنافةعاطلا

 نوكيفادلوهلهلتفةمالاهل نوكت ل جرلا نا ىندملاواه ديس ىنعياهب رةمالات دلواذاهلوقاهلبق روظ" ىلا

 دالو أن مراغصلا ىهو موبلا نمءاملا ناكساوءاملا تف نءارلارسسكب مهلا ءاعرو اهديسواهنب ادلولا كلذ
 كالذف سانا نودوي وءانبلا ف نوهارةي ىت-رعهابسش أو ةيدداملا نه أ ىل ءل ملا طسن هنأ ىنعملاو نأضلا

 بيغ بئاغال ليقف مسالا عضوم عضور دص .انهبغل' برغل, ىلاعتهلوق «ل_عأ هللار ةعاسلا طارسشأ نم

 نم كرصب نءباغامم هبناميالاب ت ىمأام لك انه بيغل'سابعنبالاق نو.هلا نعابيغم ناك اءوهو
 ىل- قون آرقلا ل.ةو ىلاعتهللاوهانهب غلا ل يةونازيماو طارصلاو رانلاوة:ملاو ثعبلاو ةكسالا ا

 دم بامحأ انرك ذقدوعس.نبهنلادبعدنعانكدب زين نجرلا دبع لاقوردقلاب ليفر ىسولاب ليقوةرخآلاب
 هآر نملام »ناك ملسو هيلع هلنأ لص د من ادوءسم نبهننا دي علامتؤ هبانوقيسامو سو هيلع هللا ىل_ص

 كلوا وهلوق ىلاهيف بي رال باتكتلا كالذملا رقم ب يغب ناميا نملضفأ طقدح أنآ ام هريذهلاالىذلاو
 مقينا نماهظف-واهئاكرأ مامتاواهدو دحاهتيقاومىفاهماعنو وادب ىأ(ةالصاا نوهت, و) نودلفملا .ه

 تاولضااهب دارملاوهقوةح ىطعمهب ىتأاذا مالا ماقأو ىمالاب ماقلاةياهبا داواهننسواهذئارخ ىف للخ اهم
 ناكف هتنيااذادوعلا تياص ن.هل_سأو ها عدا ىأ مهياعلص .وهنموةجرلاوءاعدلا ةغاافةالصلاو سلا

 ةيثااعمءاعدو دوعقودودسو ع وكرو مايق نمة-دوصخم لاعفال مسا عرمش لا فو م و نيلي ىل_كىلا

 بيصنلاو اظحلاهإ أو دلوو لام نمهب عفتتيامل مساوهو قزرلا نم م-هانيطعأىأ (م-_هانقزرامم د١

 ةاكرلاك بجاولا قافت|هيف لخ دي و هليبسو ىلاعت هللا ةعاط ىف نوق د_هّي ونوجرخ ىأ (نوقفني)

 ققافنالاو«_.اغبجو اذاداهملا ىف قافنالاو «يلعهتقفن ب نم ىلعو سفنلا ىلد قافنالاو ن_لاو

 ىه ىت لا نم لل_خدأو اهب حد عام اهلكه ذدهو ناوخالاةااومو عوطتلا ةفد_صوهو بودنملا

 كياالزنأ ا .نو:.ؤب نيدلاو) قافنالا فامهنع ىبملاريذبتلاو فرسلا نعاهنو مط ةنايدص ضيعبتال

 ابو
 مرقلا كلملا ىلا هلوةوداوج+او ءاجش اوه كوة ىف تافدلا نيب طسوبكفطاعلا طسوو نيلوالا فدو هبداراا وأ كيلا لزنأامينوئمؤي

 عيجدارملاو نآرقلاىنمي (كليلالزنأ امي ) هدو تافصلا كل: نينو مالا مهنأ ىنعملاومدزملاىف ةببتكسلا ثيلو « مامنغا نباو
 دوجو أ ابياغتام قرت + ععب ناك ناو ىذاملا ظذل 4_:ءرب دامت أو بجاو ملا ناميالا نال مهعل-عا تقوهلا زنا سس ىذلاردةلاالنآرقلا

 لزت دقداوكر كل حج كرزغلار ظمنم هدب والزان ءذضمب ناك !ذإ هنالودجو نوما ىلع



 ىلع كئاوأ هربخوأ د ةبموهوأ نون مؤب نبذلا ىنعأوأ نونمؤي نيذلا مه ىأ حملا ىلع بمنوأ عقر مطوم ىف (نذلا) سماك نين

 هيلع تسسأأام ىلءاطامشال ققحلا ةقؤفإ هيقفلاد ؛ زكلوقكنيقتمالافشكوانايب ةدراوةفص ى مو نيقتءال ةفص هنا ىل رجوأىده

 رك ذب ني-ةتملا صو سأب هبا تارذ_حهب سأبالام كرتبىذل وه تملا ليقو ةبآلا ناس> الاول دعلاب

 الا لذ نيةتمال نك لولو ةبادطاب نو ءفتنملا مه مهنالزب زع ه. رش ما ءىوقتلا ماقمن ال مطافي رمثت

 كلوقكوهتاقن و دتهملا هن وقتما او نيقتما ىدهلاف فيك تلق ناف ,هافكا نيقتملل ىده ىلاعتهل أوف

 طارصلاان دهاىلاءتهلوقك هيف تباثوهامىلاهلةداب زلا بلطدب رت كمرك وهنا كزعأ مب ركءاازب زعلل

 تنأامو ىلاعتلاق قبدصتلاةغالا ف ناميالالصأو ب .غلانوقدصي ىأ (بيغلا,نو:مؤينءذلا) ميقتسملا
 هلاكروصتبىتح أ ز جنتال قب دصتلا نال صقن, الودد زي الهنافا ذه نا الا رسسفاذاف ق دصع ىأانل نمؤع

 لمعلاو ناسللابرارقالاو بلقلاب قي دصتاا نعةرابع عرشلان اسف نامالاو ىرت أ هناصقنو ةرسم
 اذهةدئافو مه ريغو ثي دحل ل هأ نمةنسسلا لهأ به ذموهو صقشي ءدب زي هنافا ذه رسفاذاو ناكرالاب

 ةالصلا نمنامالا بجومب لمعلا هقي دصت ىلا عمجب ملاذا هباقب قد_كلا نا ىهو ةلئسسم ىف رهظن فالحلا

 ةنسلا ل هأ دنعراتلاو فالخ هيفال مأانمؤ م ىمسي لهن دلا ناكرأ نم كالذوحنو جحل اوم .وصلاوةاك زلاو

 لاكوأناالا مساهنعىنف نءؤموهو ىنز نيحىنازإ ىزءال )سو هياعهللا يصهلوقلانموم ىم بالهنا

 ارفكواك ث كلذ ناكص ةالاوةدايزلا لبق ىت.اولاقو هناصقن ٠ ناءالاة داب رك ناءالا

 صقنيو دن زب ىع رشلا ناءالاو صه: الود زيال قي دصتلا سفن نا ةنسلا لهأ ىماك: :منه نوت 07

 ناعالاةدا زب ت ءاج ىت ءااةدسلاو با لا صوشر ,هاوظ نيب مان كمااذهم و اهناصقنولامعال'ةداب نب

 ةلدالا ىف رظغالا ةزثكب صقش ود زدق ىف دصتلا سفن ن' نيققحلا ضعب لاقو ةغالا : ٍ,مولصأ ناب وهناصقنو

 مهنال مهريغناعا نمت او ىوق 'نيقيد_هلانامع' نو اذ_-طو كلذ ,ظنلاناعماةإ_ةونيهاربلاو

 سفن نا ل فاع كل_كثيالذا كل دكس بلف سانلا داع نم مهريغا..أو لزلزئالو مهنا.عا ىف ةومسش مهم رتعنال

 هجولاناعا لمعلاورا رقالا ىمسأمناليقوةمالاداحآ نم
 ىلههللالوسرلاقلاق ة رب ر»هىنأ نعىورام ناءالان ملامعالا نا ىلع ىلءادلاو ءث ارمث نم هنال بسانملا

 ءايغاو ىفإ رطلا نعىذالاةطام ااهاند أو هلناالاهلاال لوق اهلضفأةضش نوعَسَو

 هريغ قل كمت هن , واسال هئءهّللا ىذر ركب ىفأ فا دصت

 عضا ْنا ءال الس هياعةلنا

 ئشلا نم ةعطقلا ةبعشلاوةرسشعلا ىلا ةنالثلا نيبامءاجلارسسكب عضبلا نيصيحتصلا ىفاج رخناممالا نم ةبعش

 0 نع 0 مكلاماملاو هتك وجر كوشلاور لا لزعوه قي رطلا نعىذالا ةطاماو

 م1 !نالئابكا اوهو ناعالا ن٠ لعجا ع وعبقلا

 ا هللأت 0 هسفن نمو: هال تمت يمسف نمالا ن .ذوخام ناعالا ل او

 امام نو يدق لجرلا نا كلذو قي دصت هع ٠ نكي منااناعا مالسا لكس ءاو مالسا ناعا لكف ع وضخلاو
 ىانالازراامويلسوميلعةللاىلسةنلالوسر ناك لاقةرب رهىلأ نع (ق) نطابلا ىف ق دصمريغرهاظل ىف

 ثعبلاب نمؤتو إ-سرو هئاقاو هبتاكو هتك المو للاب نمؤ'نألاق ناعالاامهننالوسرايل:ةؤ لجرهاناف

 ةاكزلاىدؤت:ةب وتكلاةالصلا مقتوأيشهب كرشتالوهللادعت نألاق مالسالاامهنلالوسرايلاقرخآلا

 كارب هنافءارت نكست ناف ءارت كناك هللا دبعت نأ لاق ناسحالاامهللالوسرايلاف ناضمر مودتوةظورفملا

 تداواذ'اهطارسشأ نعكثد_-أس نكسلو لشاسلا نم ل_عاراهنعل وسلام لاق ةعاسا |ىتمهتنالوسرا.لاق

 ءاعرلواطتاذاو اهطارسشأ نه كاذف سانلاس ؤرةارعلاةافط تناك اذاراهطارسشأ نم كاذف اهم رتمالا
 لعمدنعةللانا ِس و هيلع هلل اىبد هللا لوسر ال مثلا الا نهماعي ال سجس واهطارسث أ نمكاذف نايفبلا ىف مولا

 هيل هللا لم هللا لوسر لاقف لجرلاريدأمث لاقريبخ ميلعهلوق ىلا ماحرالا فام لعب و ثيغل!كزني وةعاسلا

 نا«الا نم نيقتملا لاح

 تانسحلا ساس وهىذلا
 امهف ةقدصلاو ةال_ىملاو

 ةيلاملاو ةيندبلا تادايعلا

 امهربغ ىلع رايعلاامهو

 مالسلاهياعىنلا نأ ىرتالأ

 مالسالا نيب لصافلا لعجو

 ةال-لا كرترفكلاو

 ةر_-طنقة اكرلا ىمتسو

 امهنأش نمناكف مالسذا

 تاراشا تاس عابتتسا

 نايمالك- اارمدةخاكلذلو

 تاعاطلا دع نع ىنةتسا

 عماط ناونعلاكو هامرك ذب

 وأ نيندامعلا نيتاهل_ضف

 نيقتملا عم ةهدورسسم ةفضص

 كاوةكااهتدئاف ريغ ديفت
 بيبطلا ماك لا هيقفلا دب ز

 نيكل دارا نوكد
 تاايسلا ن وبنت نذلا

 وهونوفدص (نو:ءؤي)

 4" ةيفحوه 51

 ةفلاخلاو سي ذكتلا هم

 ىنعم ه:مضةلءاملابهتب دعتو

 ىبلاهب مهأبن أ هم موهنعباغ

 ريغو باسحلاو رودنلاو
 بتاقلا ىنفع وهف كلذ

0 

 ناممالاوبيغلإ نسيح هتقيفحو هب نمؤملا ن ع نيبئاغ نونمؤي ىأءافخاوة مرغلا ى_هعناكالاح <- ةلعج ناو ناع اللةل_ه «ةاعج

 ناهالافرخادب سبللمعلاو نانجلا,قدسيو ناسللابر قي نأ ميحصاا



 ةغيفحو ةبيرلا كيف لصحاذأ ىبارردهموهو كشال (بيرال) لماكلاباتكلاوهلزنملا باتكلا كلذ ىأ باتكت!اهريخأدئبم
 نوكنافىأةنبنامط قدصلانارةسب ركشلا ناف كبي ريالا ىلا كبي رباب عد مال_لا هياء هلوق هنمواهبارهطضاو سفنلا قلق ةببرلا

 صخش وسوفنا!قاقياموهو نامزلا بي رهن.و نكسترهلنامطتاماق داصاصم# هنوكورقتستالو سفنلا هل قاقن ام هيفاكوكشم ىمالا
 ةلالدلا ح وضو نم هنالهلةنظمو بن رالاقلعتم هنوك ىننملا نالريثكه يف بارا دقو قارغتسالا ليبس ىلع ب رلا فنان اوهبث اون نم بولقلاب

 بيرلاءالباىفدارملانال لوغاهفاللاق كبير هيفاللقيملا هاو بائريالادحأن اال هيف عقب نأ باترل ىنبذبال ث يحن اهربلاع وطسو

 لاقاكيفالبي ر هيؤرخآ اباتكن اوهو دارا نع دعبل فرظلا ىلوأوا ور افكل !معزب اك ل طابال تح هنا تا”اوه نع بيرلا ىف :ىنلا فرح
 مفان نعو روهشملاو» هيف ىلءفقولاو ىهامطاتغن اك لوقعلا لاتغتالاهنإب اين دلار و ىلع ةنجلار م ليضفت هيفف لوغ اهيفال ىلا ءتهلوق ىف
 قصفح هقفاوو ىكءاهلك عابشإبهيف (ىدههيف) هيفبي رالربدتةااواربخ ىو:, نأ نمفقاوالدب الو بي رىلعاةقوامونا مصاعو
 ىادؤ.هلاقامدب ويبلاقوب هيفلاقءالز ا بجو دنع نموهراد فلا اكرهرادفرهدنع نمو هبت رم كلوقكل صالاوهواناهمهيف
 نك اسا|نمبي رق ىلا او ةيفخءاط ا نالةنكاسلاةلزننم مهءالكىفةكرصنملا ءاطاذاءاطاوءاطا لق ءاي'ا نك اوس فوح أ ثالث نيب مجلا

 ةلالضلا ارت انيذل' كئلرًاهلوق ىف :اب'ةمىفةلالضلا عوقوليلدب ةيغبل ىلا ةلصوا اةلالدلاو» واكبلاك لعف ىلعردصم ىدطهاواه ءعنءانلاو

 وهام ىلع ةدايزلا_اطط دب ربكمرك ًاوهنلا كزعأ مركملازب زعلل كالوقك هنالنودةهمنوقتملاو (نيقتمال) ىدهليقامتاو ىدطاب

 نيقتمىوقنلا سابا ياتكاالمهتفراث دنع مهامس همألو ميقتسملا طارصلااندها (95) 2 هلوةكدتما دة ءاو هيف تباث
 نممالسلا هيلع هلوقك

 ليقوق دصلاو قا |هناو هللا دنع ن..هناهيف كشالىأ (هيفسيرال) نآرقلاءامسأ نم مسا تاتكلا
 1 ' لوفقوهبلسوهلف اليتق لتق

 فاطلب ةلالد ليقر ةلالدل نع رابع ىدطا( نيقتما ىده ) كلذ ةقيقح فر عرظلا ققح نف قدصو قع حلا ع 4

 | 1 0001 11و تلده ب رالداعوع لبقو نيتتملإىدهوهىنلاو داشرالاةيادطالبقو أ لد 2 :
 كلذو مثويامم سفنل ظفح ع رشلاف رع ىف ىوذنلا ليقو فاخامم ةباقو ف سفنلا نمج ىوقتلاو قتاف [ 20فراشلا سن
 نمذوخاموهو شحاوفلاوربابكدلاو كرشلا قت. نم قتلا سابع نب! لاق تاحابملا ضعب وروظحلا كرب 3 0 5 :
 دتشا اذااكثي دحلا فوهد هةيام نيب وهنبب ازجاح هلعجاذاهسرتب قتال قي نيئيشلا نيب زل !هلصأو ءاقنالا 00 6 ضرلاو
 هيلعهنلا ىلصهللالوسرانلعج بر +1 دتشااذاانك اناهانهم ملسو هيللعةننا له هنبا لوس رب انيقتاسأيلا 0 نبل يدع لعب
 رانلا نيب وهنيب از جاح هيهاون بانجاو هللا ماوأ لاثتءا لعج قتملان كفو دعلا نيب واننب ازجاح لسو رعي فو ةلالشلا ىلع انلا ١ :-احهيهاون تانتحاو هلنا ماوأ لاثتءا لع ةنملا دفلان يب واننا ساح مه ءاهب لع ىب 0 اج ل 00 5 ءاقب لعق رف ناقيرف

 ىوقا ليقو ضرتف امءاداوهللا محام كرتىوقتلا ل يفو دحأ نماريخهسفن ىربال نموه قتملال قو

 00 كابات كالون كارالن أ ىوقتلالتقو ةعاطاإب رارتخالا كرتوتيسحملا ىعرارصالا كرت 1
 صان هلنا نا ىلاعبهل وق فىوقتلا عاج ثي دحلا قو هباصص أول سو هيلع هنلا ىل_ص ىنلإبءا دتقالا ىوغتلا كلذ نع ةحصفلةرابملا 17 2 9 : 0 - : 0 ا || قيداق بشع وه ىده

 لدعلاب نيقتملل ىده ليقفانرك ذىلاةقب رطلا ىلع هئاوجاب مالكلارصتخاف لالضاا دعب ىدهطا ىلا نب رئاصلل ىده ل يقل
 واواهؤاغف قتافءاقو مطوق نم لعاف مسا ةغللا ف ىتتملاو هنناءايل اوارك ذب نآ ارقلا مانسو نيا ارهزلا ىلو أ ىهىتلاةروللارب دصته بف ناعم

 هسفن قي نم ةعب رمشلا فوةنايصلا طرف ةياقولاو ىتت'تاقف ىرخالا ءاتلا ف اهتمت دأو ءاتواولاتبلق لعتفا كالذ نم تدنب اذاو ءاياهمالو

 نملاحلا ىلعّسصتلاوأ كل ذه يف بي رال عمربخوأ فوذحمأد_تبمربخ هنال عفرلا ىدهل حو كرتوأ لعف نم ةب وقعلاهب قدسي ام ىطاعت

 ةلج باتكسلا كلذواهف:ب ةل قت ىتملا فورح نم ةفئاطوأاهس أر بةلج ماهلوق نا لات نأ ةغالبلا ىفاقرع خسر وهىذلاو هيفىفءاط ا
 كلذو فطع فرح ريغ نا ذكه ةق سان ءاهمع ىج ثيح ةغالبلا لصفم اهبيترتب بيصأ دقو ةعبار نيقتملل ى د هو ثلاثه يف بي رالوةيناث
 مالكلاهنا ىلعالوأ هن هنا كلذ نايب هب ارلاو ةثلاثلا ىلا ارج لهو اه ةقنتعم ىلو الاب ةدحتتمةينانلاف ضعب قنعب اهضعب ذآ ةيخآاتماهسج
 ناكف بلا نم فرطهب ثبشت نأ هنع قت مث ىدحتا|ةهجلا 5 رقت ناكف لالا ةباغب توعنملا ب اتكلاهنابهيلا ريش مهب ىدحتملا

 رتخببتت ةقح ىفلاق كنذل ميفلاعل ليقو ةهبشلآو لطابللا هصقنأ صقنالو نيةيلاو قحللا لك لاك ال هنالهلاكي اليجستو ةداهش
 هن دن نيب نم لطابلاه.:ايالاقحوهلوح كشلا موحالانيةب هن ,وك الذب ررقف نيقتملل ىده هنايهنع ريخأ مث احاضتفالءاضنتةههش ىو احاضا

 ىوالا ىففةلازج تاذةتكن نم قيشرلا مظنلا اذه تمظنو تالا ب ترتلا اذه تنير ن أدعي مب رالا نمةدحاو لكل حت مهفلخ نمالو
 فذحلا|ةعب ارا فو فرظا ىلعبي رلاىدقن ىفام ةثلاثلا فوةءاخفناا نمضي رعتلا فامةيناثا! قو هجو فطلاب بولطملا ىلا نمرلاو فذحلا

 ركذ فزاجالاو ههنكه نتكيال ىده هنابراعشا ءيغفار كتمهدار اوةناده سفن نآكداهوه ىذلا فصولا عضوم ىدهوه ىذلاردصملا رضوو



 لا

 نججارل لاق اهاكدي رتةملاك مافرحرك ذن برعلا نا ذه ذي نإ وهكسلم ميمو هفطا

 فاجالاانيسنانأ ىحال ه فاق تلانف ققاطتاق
 انأ ملا سايع نبا لاقرب_سااىف عارسالا فايالاو اياك نع ةماكل اء زج تفتك اف تغقو ىأ فاناتفاوك

 .-و رلالوقت كن أىرتالأ مظعالاهننا مما | اودع هفيلأت سانا - ءاول كاطع ءانما ىهليقو ملعأهللا
 | ةعاج لاقدن ورو-] ءامسأ ليقواءجاف 0 مىكلو اهراس كذكو جرا اهءعو2 نوكف نو

 ْ ا ىلا.ماهمالاهاذفواهفرمشل فورا هذوهنللا ماقأ لقت ماسق اره سابع نءالاقو نيققحملا نم

 هلل --4+لات أرق لوةناكوهف'واك دار ناك ناو'هضعب ىلعرصتقا ا ءارايلعلا هتافصو ىنسحلا هئامسأوةلزنملا
 ا اره ا م0 زولاتارقكئا
 وزفة مرو رشعب ةبآ وول. نه واوئافهلوق. .هادع ال ىلاعتهللاناليقو ظ وفحملا ح والاف

 بح ناك ةالع نورداق مهن اوف رحالاهذ_ه نمالاو» ل رقااناهانع.و فرحالاه ذه لزئأ اهنع

 مان كوك رع ال لو رمثدلا دنع نمالهننا دنع ن..هنا ىلع كلذ لدهذع مز معاماف هلدعاوت أت نأ

 ىلا اوءمساني.يتلاك اولاقاهوءمساذا اوناكف فرحالاهذهلزنأ مهذعب حالصهنادارأو نآرقلا

 ريع ل ياا“ قوموهناالاببس كلذ ناك فموم واق ىف خسر هوعمسوءيلا اوغدأ اذاف دم هبء ىحعام

 ةفرع» نءز وكلاب مهف ارتءابالاهباطخ ةؤرعم ىلا د_>ال ليدسالنأ اوملعما هنا طع مادتا قفقلحلالوةع

 نب رشءوم:ىافرح رمثءةعب رأروسا!لئو ىف ةلزنملا ف رحالا عو نأ ملعاوهباط+ ةقيقح دك

 فاقااوءاحلاو نيل اوءاطااو نيعل وءاءلاوءاطاو فاكسااو ءارلاوداصااو ممااو ءاللاو فلالا ىهوةروس

 ىلاءتهلوقو 0: ىلاعتهلل'ءاش نا اهعضاو م ىف'ويقاب ىلع مالكسلا تأ سو م1 فو رح فص ىهونونلاو

 هب كتدءوىذلا باتكسلا اذهىندملاورامضاهيف ليقو نآر فلاوه باتكلا اذهىأ (باتكلا كلذ)

 اماقدرلا 0 عارة ل دعودةهللا ناكو

 ايامك لزم نال -اىنب دعو هللا نال. ةوهب كن د_ءوىذلا ب اتتلا كلذانهلاق نآرفلالزنأ

 دوهمأا نءاهم وة_فدملا بار راع ناو احلا رجاهاماق ليعم_سادلو نمالوسر ل-ترب و

 ن2! ىل- هنن دعو ىلا 1 | اذهىأب تك | كلذ ملاةبآلاه ن- ه ىلا عت هنأ لزر 0 ل

 ل وع 6-0 ل كر هع نموهىذلا ىلا ىلع هلزنأ نا ىمو»

 ْ ماللاوهلل'ءال ؟فاالاليقو دي هم_ساحاتفم ميملاو فيطاهمساح ادم« ماللاو هللا هم_سا حاتفم فلالاف

 ل 1 ه2 هالالا دكت انك ىمسف اهعامتجال ةيينك دب سلا لادم حلاو
2 0 

 بِك ارئاهنمىنلا ظافلالا بعل | ىنع د د ىل هنهنلا ناكف هلك ةلزخ لزغي ثلا مظعم نا تماع هقواهنمةروك لمبة روشكم سانج الاه ع 9

 00 فل و هب ىدحتما ىلع < ه.فتلاذداعا نالرو-ا| ىلعةقرفم تولجاءاو مهايا4- ىلا مازلاوم_طت دكببتلا نم عا امىلاةراشامهمالك

 تفلتخ ا لبةدحاو ءةربنو ىلع عين /ودرب رءوس وف“ ؛!!ىرركتل' نيك_ةهنم بولطا افنآر هلاىفدر 0 1ك اذكو ضرغلاى لال مو

 فرح ىلعتدروؤ قسع م>و صعدكو رأاو صالاو ممسطو رلاو ماو مد>و سو ساو هطو نو فو ص لم اهفوزح دادعأ

 اذه عاوفلا ف كلسف ىرح'ةدخىلا نيؤرحو فرح ىل هتك ةينب أنا اكو مالكلا ىف مهن :ؤاة دامك ةسجو هل راوةنالثونيؤرحو:

 هطوامترو-ىفةنآ مسطو سلا (؟١) اهرو- ىف ةيآدعتمل رلا اذ ؟وةيآ دام ردو ةناصملا!ذكو تعقو ثيح هنآ ماو ثالسملا

 تنل سطو اعلا سو

 اهروس ىفةنآ م>و هنآ ا

 نذل قع محو اهلك أ

 نو صو هنآ صعيو كو
 اذهو ةنآ دهاملاهئالث قو

 نمو نيفوكلا دنع

 ةنآ اهنماي_ثدعيل مهادع

 لا#اليقوت إ ءاذ_هو

 روشلاةفرهكهيف ىايقال
 فقواهعرج ىلع مقوي و

 ىنعم ىلع تلجاذا ماعلا

 امىلا جاةحربغ لقت سه

 لجيل اذا كألذو هدعب
 0 رود ءايمأ

 تاعجو 'تاودالاب قش

 ءانكحا را انو دكر

 ىأهنلاملا هلوقك ف وذ

 هللا لاقف أددب امثلأ هذه

 مويقلا ىلا وهالا هلاال

 ن٠ ل-# متاوفلا هذطو

 ءامس أ اهلعج نمف بارعالا

 0 اهنالرولل

 عقرلاوهو مالعالاءام-الا

 وأ بصتااوأ ءادتبالا ىلع

 كلذ) و تاد رقلإوق أدع ةل محال لحال« هرهذمىف لح طن وكي نأروصتب مرو لل ءامسأ هلع نمو نيتغللا ىلع هنناوهنلا ةلزتمب

 هيلازاثملاوةراشالا مارك ذامئاورلا ىلا ةراشا كلذو 1 «.الس !اام_ماعى-عو ىسومناسل ىلع هب دع دعو ىذلا باتكسلا كلذ ىأ (باكلا :

 تنس نا تةاد 00 ءاوحاَر ل هام سمواهسمو#' دعم غالذ نك مت نك نا اكفنا ةرولاوهو ثنؤم ١

 هجوواذن.؟لوف ص+ كا ك1ذوأ نا راكد تعلو هنا دنس محاولا ذحلا ىلاهب راشمةر اشالامسا نال رص باتكلاىل ! اهب ةراشالاف

 نأ ءانعمو لوالا | 42 .ءالربخ ةل4-او و ذر تاج ؟تاوامأ 5 .ةبم كلذوأ دة هلانوك<ن اة امسالاَت تادج نامل ع .تاتكلا كلذ كبلات

 لاجرلاف نو ؟ امل عماجلا ةياوجرلا فل اماك-١١!ىالجرلا اودلوقن اك ص قانهتاد' هم 0 كسلا با ا لاوه كلذ

 كلذ ناك توصلا ةلزنعملا تلعج ناوىرخ ًاذل-ج باتكلا كلذوةلجملاءذه ىأ فو حا دتبمربخ لا نوكي ن 'ولاصحلا تايض يص نه ِ



 لدن فلالاو لاق فرح لوأ ىلع لدن فاقلاف ملكسلا تيكراهنم ىنلاةطو ملا فورحلااهتايمسءامسأاهرئاظنو (ملا ميحرلا نحرلاهتيامسب)
 تسفن ىف ىنعه ىلع لدب اهم. الك نا ءامسأ اهنا ىلع بل دلاو اههمأ ام كال ف 5و هنمري_خالا فرحلا ىلع لدن مالا ولاق فورح اسوأ ىلد

 ثيح ءامسالا نمهريغودب زنوكس تنكس ا ءاوةب رعم ىه ءريغ_صتلاو مهلاو ريك ت!اوفي رءتاب و مخفتلاوةلالاباوبف فرصتي و
 سابع نبا لاقوروسلاءامسأ اهنأىلءر وه+!مثبارغلاتودةءاك- ىف اغوحن تاوصالاك ةينبماهنا لقو ينتقم دقفل بارعااه ال

 نيالا هل وأن لعيال ىذلا هباشتملا ن.ءاهنا ليقو مظءالاهنلا مسااهماءنعهتلا ىضر دوع_م نب لاقو فورحلا«ذمبهندام-فأام منع هللا ىضر

 اذه نا ىف ظنا كب ردتلاكو نآر غلاب ىدحت نا ظاقيالاك دب دءتلا اء ىلع ءامسالاهذهدو رو ل_.ةو'جماوءاوايءامعالالا ةمدكم تيمسامو

 مر دقمطقاسنت/نااونقيت نأ ىلارظنلا موي دؤيأ مهم الكهنم نوملف ::ام نإ- ن٠ موظنم مالك مهر( ؟ * ) نعهنعاوزحم دقو .ويلعءولتمل
 حسي ا ا اإِ-ّ-(مممل)لللللللبلللللللللللللك_ب--”-”--ل

 نأ نعمهزعرهظي لوهنود
 تاعجارملا دعب هلئباونأي
 ءارمأ مهو ةلواطة |

 ندم سل هنالالا مالكلا

 ىتاخ م الكةباورمبا مالك
 اذ_هو رد_ةلاو ىوقلا

 لو.ةابةقالخلا نملوقلا
 تدرو اا ليفولزخ#

 كاذب ةرد_ه. رولا

 عرةباملوأ نوكحيل
 نمهجوب الة سم عامسالا

 نم ةسمدقنو بارعالا

 ناكاذو زاحمالا الد
 اه: فورها,قطنلا

 ةب ومسمهيف برعلا تناك
 مه .نوبالا مادقالا

 فالع تاتكلا ل-هأو

 فورحلاىاسأب قطنلا
 ًارقو طخ نع صتخهناف

 م وباةكلالهأ طلاخو

 نما دعيئسسم ناكر مونم

 داعبتسا اهم ماكتلا ىمالا
 َ ناك_ؤةوالتااواعهلا

 نك-:مىتا'نآرقلافةروك ذملاصيصاقالا كح هل_هأ نمأ.ث سبتق! نم نكي ملهناراهتشا عم كلذب قطنلا

 فرح :؛امسجنو فرح فا نورس ءو ةسخو ةماكن ورث ءو

 هنافنآرقلا اًورقالوقي سو هيلع هللا له هننالوس رتعمسلافةماماىبأ نع (م) ة(اهلضف ىف لصفإلا
 امهناك ةمايقلاءوبنينأي اممنافنارمعل آرةرقبلا نب وارهزلا اؤرقاهباحصالاءيفش ةمارقلا موب ىنأيب
 ةكراهذخ'نافةر قبلا اًورقا امهم> اه نع ناجاحك فاودربط نم ناقرفام ماكو ناتبايغوأ ناتمام

 (نب وارهزلا اؤرقاهلود) ةرحسلاةلطبلانا ىف مالس نبةب و' عملاق ةلطبلا اهعيط الود رو

 ةغالالهألاق (ناتبايغوأ ناتماهتامونأك هلوق) رهاز رية لك-!لاقيا هر وذل كاذبا ةيمس
 نيتامغك قأيامهاون نا ىنماراهريغو ةباحس نم<4_-ًار قوف نانالا لظأ ملك ةبارغلاوةمامغلا

 اهت>اجأف مارىنلا يهوةفاصعج فاومااو ربطلا نمةعاجلاناقرغلا (فاوصري-ط نم نافرفهلوق)

 لاق. انيمي دل !ىفءاجاك ةر>ءلاة|طبلاوةكعاراهظاوةمءاحت اوةلداملا ةجاملا ناجاك نارتطلا دنع

 روسلاقاباذكو نارعل آ ةروسوةرقبلاةروسلوقزاوج ىلءليلد ثي دخلا ىفو لطابلاب ءاجاذا لطبأ
 روسلا قاياذكوةرقبلا اهيفرك ذيىنلاةرو!!لاقيا عا ناقر نيمدةتاا ضءب ههركو كلذ ىف ةهارك_الهنأو

 هياعهتلا لصهننالوسرلاةلاقةرب رهىفأ نع (م) هبصنلادورولروه+لالاقهب و لوالاوه باودلاو

 لاقزاقه:ءو « ةرقبلاةرو-هيفأرقتىذلات بيلا نمرفيناط.كانارباقم مكتو.باولعجال لسو
 نارقلاىآة ديس ىهةنآ اهيفوةرقلاةرو- نآرقلامانسن او ماد ئث كل سو هيل هللا بد ةلنالوسر

 لبق (ما) لجوز:هلوق (م->رلانحرلاةللاممسإ) بي رغ ثيدح لاقو ىذهرتلا هجرح !ىسركلا:ةبآ
 نمؤن نحنف نآرقلا ىف هللارس ىهوهملعب هللارثأس١ىذلا هباشتملا نمروسلا لئاوأ ىفءاجط! فو رحنا
 ىفهنع هللا ىضر قيد صا اركب وب ؛لافاهب ناب الابل طاهرك ذة د افو ىلا هتنا ىلا ويف معلا لك_:واهرهاظ

 نك لك !ناهنعةناىضر لاط ىف أ نبى علافو نولا لئاوأنآرقاا ف ةتنارسو رسب 5 لك
 اهمدابعهللا _طاخ نأز وجباله نأ, لوقلا اذهىلءدر وأو ىحهتلا فو رحباتكلا اذهةوفصوةوفد

 ءانع :٠ لق_هيالا4هنافراجلا ىركمانعم لقعيالا «هدابعهتلا فاك نأز وجهنأب ه:عءب.جأونوماعيال
 لاقواهنت ثحبلا مزا.الوام ن ءالاس<فورحلاه ذه كل ذك ةءاطلاودايقنالالاكوههيفةمكحلاو

 ىلاعت هنلاءامسأ نم مسا حا ةماهنم فرح لك ليقفاهيفاوفلتخ | مثىنا.لا ةفو رءم ىه معلا لهأ نم نورخآ

 فاالاف

 ىاسأف صن متاوفلافروك ذا نإ ملعاوهنوبن ةحصل.:هاشو ىحولا ةهج نمهل لصاح كلذ نا ىفاهب ةطاحالا نم م ىف مهيهاضب نمو شي ٍِ
 نب رشعو مسن ىف نونلاو فاةلاوءاحلاو نياوءاطا او نيعلاو ءايااوءاطاو فاكلاوءارلاوداصلاو مج'او مالاناو فلالا ىو مهتما فورتح

 نموءاحلار ني_تااوءاطاو فاكلارداصلا اهفصأ سومهمل' نف فورا ساذج فاصن | ىلءةامّشم ىو م لا فورح ددع ىلعةروس

 ةوخرلا نمو فاقلاوءاطااو فاكلاو فلالا اهفطنة دب دثلا نمو نوالاوءايلاو فاقلاوءاطلاو نيعل اوءارلاو مملاو مالا وفلالا عفضن ةر وجنا

 ماللاو فلالااهفصن ةمخفملا نموءاطااوداصلااهفدن ةقبطملا نمء نوتلاوءايلاوءاه ا ني-ل!او نيعلاو ءاطاو داصلاو ءارلاو ميملاو مالل'اهفف صن

 اهفصتةظفخن. لا نموءاطلاوداصلاو فاقلا اهفصن ةيلعتسا ندونوثلاوكايلاو فاقلاوءاجل اءني_لاو نيهااوءاطاو فاك_ااوءارلاو مم او

 نمةروك ذملاريغوءاطلاو فاقلااهف من ةإقلقلا فوزح نمو نونلاوءااو نيسلاو نيعلا ارءايلاوءاهطاو فاك اوءارلاو ميملاو ماللاو لالا



 )19( غاساسة اولالضلاو هللا بضغ نمةمال_بلانيب ونا.ءالاةمعن ىهو ةقلطملا

 ىراصنلا مهنيلاضلاو دووبا| مهمويلع بوذغملاريغ ليقو كالهو هيف باغاذانبللا فءاملا ل ضلاقب كالطاو
 ىذمرتلاهجرخأ لالض ىراصنلاو .ماعبوضغمدووبلا لاق لسو هيلع هللا ىلص ىن:لا نع ماح نب ىدع نع

 لاقف لالض!ابىراصنلا ىلع ىو هيلع بطغو هللا هنعل نم لاقف بذغلاب دووبلا ىلع مكح ىلا ءنهندا نال كلذو

 لعأهللاو ةنسلا نع نيلاضا!الوةعدبلاب مهياع_وضغلاريغ ليقو لبق نءاولضدق م .وقءاوهأ اوعبتتالو

 نأ ةحتافلا نم هغارف د_هب'ىراقللةنسلا ة(ىلوالاال ة6ناناثم«يفو ةحتافل' حو نيمآ فل صف
 انيمكلاقادبعهللام-ري و « قف لاقرصقلاو ملا ناغاءيفو فك وهوة اهنعالوصفم نيمآ لوقت

 هانعم سابع نالاقو بجّتساو عمسا مهال' نيمآى هم « ادعناننسأب للادازف نيم هرهقلا ىف لاقو ب

 (ق) ماثآلا مهنعدب مق دب هدابع ىلع ىلاهتهلنا متاخ وه لق و ىلاعت لنا ءامسأ نم مساوه ليقون وكم كلذك

 نيماث ه:.يمان قفاو نم نافاوئمأف مامالا نمأ اذا لاق ل سوءياعهتلا ل_ءةهللالوسرنأةرب ره ىنأنع

 ةباور فو نيمآل وب ل-سو هيلع هللا لص هللا لوس ر ناكو باه-ث نب'لاق هينذ نم مدقتاب هل هع ةكنالملا

 قفاو نف نيمآ لوقت ةك_:الملاناذ نيمآ اولوقف نيلاضاا الو مهياعبوضفملاري_غأر ةاذا مامالا نا ىراخبلل
 تقوى مهقفاوءانعم ( ةكنالملا نيمانهنيمات قفا نفهلوق) هبنذ ن٠ مدقنامهلرفغةكال ا نيمانهنيءات

 اوذلتخا حيحصااوهلوالالوق'او صالخالاو عوشلاو ةفصاا ىف مهقفاو ليقو مهنيما:عم ن.اف نيمأ لا
 هل ةغتىنعي (هينذ نممدقتامهلرفغهلوق) ةكالالا نم مهري غل قو ةظفحلا مهل ةفةكالل!ءالؤه ىف
 هذهنا هانعم نيءآلوقب لسو هياعهنلا ىلههللالوسر ناكباهش نب !لوقورثابكلا نود رئاغصلا بوثذلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هنيمات ةغيص
 دجأو ىفاشااو كلام بهذف ة فلاةءا.ش بوجوىف ءاساعلا فانا دم( ةحافلاا مح ىف ةيناشلا ةلشسملا لع

 نةدايع ىورامعاوجتحاواهمالا ؛ئىزحنالو ةال_طلاىف ةنيعتماهئاوةعادلا بوجوىلاءاماعلاروهجو

 نيحيحصا!ىفهاجرخ أب اتكلاةحئافباهيف ار قيل نا ةالاللاق لسو يل هلا ىلص هللا لوسر نا تماصلا
 مدقتد قو ثيدحلا ما ريغاثالث جادخ ىهف باكل ةحتافباهبف ار قي /ةالص ىلص نم ةرب رهىبأ ثيدحيو

 ن هنآ ةءارق هياعبجاولا لب ىلدملا ىلع نيعتتالةحت فلانا ىلا ةفي:>وب أب هذو ةحتافلا ةروس لضف ىف
 ىل_سوء.!-هللاىف_د هلوقب ودنءرسستاماؤرقاف ىلاعتهلوةب جتحاوراصق تانآ ثالئوأ ةليوطنآرقلا

 مدقتامروه+اليلد نيديح.ملا ىف. اجرخ أن آرقلا نم كعءرسستاعأرقا م هتالص# ىسملا ىبارعالا ثيدح

 هيلع لدبا فو ثبدحلا ظفار هاظ ف الخ اذهانلق ةلماك ةالصال ثيدحلا نمدارملال مق ناف ثيداحالا نم

 هجرخأ باكل ةحافباهيفأر قبلنا ةالصىرجتال سو هيلع هللا ىههنلالوسرلاةلافةري رهىنأ ثيدح
 الاةالصال ىدانيف جرحنا هيمأ لو هيلع هللا بصةنلا لوسر نأ «نعو حيمج هدانسالاقو ىنطقرادلا

 ةرسستماهمافدحافلا ىلع لو هنانىفارعالا ثي دح نع بيجاودوادوب أ هجرخ ا دازاف باةككلا ةحتافب

 ملأ هللاوةحتافل اةءارق نعزجاعلا ىلءوأةحتافلا ىلع دازام ىلعوأ
 ةرقبلا ةروسريسفتإب

 اهناف نا ىلاهيةنوعجرتاموباوةتاوىلاعتهلوق ىهوةنآ ىوس ليق ةن. لا, لزئاملوأ ىه سابع نبالاق

 ى دحاو ةثام .فالآ ةتسوةنآن ونامنو عبس ليقوت سونانئام ىهو عادولا < ىةكمي رحنلاموبت لزب

 | ةب وبيغلا لالضاا لص وىدطا نعنيلاضااريغو ىأ (نيلاضااالو) نيررفاكلا قحليامناو نينمؤملا ||

 ةمعنلا نيب أوعج مهنأ ىنعب نيل ةةصوألالضلاو هللا بضغ نماوماس نيذلا مه مويلغعنملا نأ ىهعي مويلع تمعن أ نددفلا نم ل دب ( نيلاضلاالو ١

 ريغو ةفرعموهو نرذال ةفضص هعوقو

 اذاهنالةف.ضالاب فرهنال

 اناكو نيداضتم نبب عقو

 ةفاضالاب فرت نيتؤر وم

 ريغ ةكرملا نمتبهعوحت

 مهماع مهنملاو نوكلا

 ناداضتم مهيلع بوذغملار

 نم بررق نيذلا نالو
 موق هب درب م هنالدركش.لا

 مولع بوضفملاريغو مهنا عا

 صرصختا] ةفرعملا نم سيرف
 لكف هتفاضايهل لصاخلا

 نم صاصتخاو هو
 فوالا ءهياعواي وتسافدجو

 ةءاوءفملا ىلع مصتلا اهلحم

 ىلع عفرلا ةيناثلا لو

 ناو مه هب وقعلا لازئاو

 هدب تحنام ىلع بذضذ

 مهم -مملع بوضغملا ليقو
 هنعأ نم ىلاعتهلوقل دوهلا

 نولاذا اوهيلع ضغودللا

 ىلاعن هلوقل ىراصتلا مه

 ةدئازالو لبق سماواضدق

 ديكوتلل نب رصبلا دنع

 ىنعع ىه نييفوك-|ادنءعو

 هب ىمس توص نِيَمآ « ريغ

 بجحتسا وه ىذلا لعفلا
 لهمال مسا ادب ور نا65

 هللا ىذر سايع نبا نعو

 أ... هل 127 ا 07 22 2 م ص مس صسص مطم اوممصم وم ص قوس مصل مس مس مس سال قس اس1 هلل لوسر تلاس امهنع

 اهمح ىنيلستال برايلاقةزمطاعابشإبد ملا: لصالاوهواعرصفو.فلأ دمناتغله_قفو قبموهو لعف لاقف نيمآ ىنعم نعلسو هيلع هللا ىلص

 باتكلا حاف ةءارق نم ىغارف ذنع نيمآ ل. ربج ىننقل مالسلاهيلعلاق«أدعباسيامهئلا د ازف نيم« لاقواذيم[لاقادبعهننامحرب وده ادبأ ٍإ

 (ةبآنوناغو عبسوأ تسو ناتئامىهو هين دهمةرق العر وسز فحاصملا ف تدمي مهن |ليادبن ارقلا نم سيلو باتكلا ىلع مكن اك هنا لاقو



 رمصم مساوه ل اهل ادنعو بارعالا نمهل ل الوهب ومدس دع باطخ فرح فاكتور هضم مساهب وءمسو لما ادن ءايا( نيعتس كاياو
 كس 0 رع اةنو مس "اكد كايا نوف وكلا لاقو لء اماو لعفلا ىلع همدق.! رهظ.ا هبشر هنالهيلاايا في من
 ن.وباطخلاىإ ةييغلا رم منوك<.ةوهوتافتلل!باطخلا ىلاةييغلا نعل دعو ةنوءملاب اطب كل مو ناد'او : وض* اةباَغى هف أ ىهوةدابعلاب

 ؟ىيتالوقومانقسفإا حسرينتف حايرلا لسرأىذل هللاوهلوقو ةبيط ع رب .مب نب. رجو كلفل' ىف مت..ك اذا ىتح ىلا «نهلوةكماكتل ىل ةبيغلا

 دوسالاىأ أ نعهنربخو» ءاجأين نمكلذو دمر ارئاعلا ىذةلياك «ةلياهلت ابو تاب :دقرت لو ىلحل !مانوه دءالاب كال يل لواطت سيق

 ق لخدأ نواس أ ىلابواسأ نم لقتتا' ذامالكل !!نوري وهنم نورثك- ةسبرعلاوك اجوتب و ىليا لقب /تيح ةثالنلا تايبالا ف تفتلاف
 ةرهلاقاذحللالا حضتتاماق فث طاو دئاوغب هعقاو ضد دقو هتاقضاذاذاتسال الماو ةطاشنلةب رطت ن- بحأو عماسلا دنع لوبقلا
 هلعىرج ًاوءانئلاود_هلا.قيقحلا رك ذالهنأ مضوملا اذههب صتخاامو 3١ ١) مهام لياقوري راحن:ا ءماعااو

 اح ل لست م اظعلا تافصلا كلت
 ةدابعال د ةملا ميظعلا هنال ىلاءتو هنادبس ب رلل ميظعتيا ب اهم دبعل نمراذتااةباغةدابعإاو كاوسادحأ نأشلا ميلنع مواسم علا
 وج ولال ا معلا نمد ملا داجا ىعهو معنأا م اضعأ ىوم هبال ىلاعت هلل ع وضحخلاىفالا ةدامعلا لمءةفالو رولا ل

 كنتدابع ىلع ةنودملا بلان كنم ىأ (نيعتسن ا اواو عومي وس دسلا ناك هنيدي ءادع تل ةناعتسالاو

 ةدابعلا ىلع ةناعتسالا رخأ لف هيف عو رمشلا لبق نوكن ان! لمعلا ىلع ةناعتسالا تلق ناف انرومأ عيج ىلع و يملا ولعملا كلذ بطوفش

 هللا دمحم نحنو لعفلا لبق ةحاطتسالا لعجي نم مزاب اذه نااه دحأ اهوجوهيفاورك د تاقهيو ةمكسحلاا و 2 0 7

 هناكف ديعت عون ةناعتسالا نا ىتانلا ريخأتلاو ميدقتلا سيب ق رفالف لعفلاعمةعاطتسالاو قيفوتلا لع || ران ّْ

 نيعتس أ نافءدابعلا ف تعر ل اوةيدبعل ناكتااثلا ايناثاهايصافت نموهامرك ذ مالو ةدابعلاةلج رك ذ 0
 ةوظع ةلزئم كلذورخفلاهلصح دب هن كاي'لاقاذا دبعلا ن' مدارلا عناماهماتا نم ىنعنءالف اهمامتا ىلع كب 50 الا ىلع د اعلا

 ةدايع!| كال: سدسب لما لا كلوز يطب كاياوهل اوقب كلذ فد راف بجكلا كاذ بيس لصحصف 00
 ىلعمدهانعمو كيلا دوعأ ىتح مق اغا لوقن اكوهوانت: ”بقو اندشراىأ ( مقسم لا طارصلا ان» ها) ةناحالا ىلا 96 احلا

 نال ةيادط دب نم بلطو تيد ١١لا رؤس ىف-ه؟ةيادطا ىلع مهنوك عم نينمؤملا ن هءاعدلا ادهو هيلع ذأام 9 رلا دقيىآلا مظنلوأ

 رب رج لاق قب رطلا طارصل اوءذسلا لع أب هذماذهو ىهانت: الهلا نم تايادطاو فاطلالا مدقال غلب 0

 ا 0 |( مملة وردنا هاوه رفو مالسالا نب دود ضابعن الاف نسخة رط لع ىأأ| ل 7 0 ا ا سول يتلا سا لوانتتاةباعتسالا تقلطأ
 لوالانم لدب 'ذه (مهبلع تمعن نيذلا طارصإ) ةنحال نّيةح لا طارصان دهاهانعم ليقو ةءاجلاو

 كئاوافهلوق ىفىلاءن هللا ,هرك ذنيذلانونمؤلاوءايدنألل .هو ىقفوتااوةيا دطابم_ميلعتفنم نيدذلاىأ
 ل ن.الاقو 06 ونيف د_لاو نييدنلا ند م-هيلعةنلا منأ نيذلا عم نم بواطللانايباندها هلوق

 | 0 0 هني له او سوو راع تلا لس دج باج هخليقوأول دن لواو ريش نيدقلا ىسيعو فيك ليق هناك ةنوعملا
 00 وحل د سل ار ملع تضخ نيل طارسر يبغي أ نسأل واف كيما
 هيفيعةرجو هجادو خافتت !ىلا اورتملامدا نبا باق دقوتتةرج هنافبضغلا اوقتا إو «لعهتنا ىلص انتي ىأ(ميةتسملا طا ارصلا
 ةاصع ق حلال هللا بضغو ةاصعلا نمهماقتن اوهوهري_غنود طقف ماقتنالا ه_:مدارالاف هبةشلا فسواذاو اولا ابو نع

2 : 

 نيكولا" قانتي هاك لايقتسال قاندهاوأهياد تنأام ىلد تيناىأ كيلا دوعأ ىنح مف مئاقال كلوقك

 ىلإب و ماللاباي دعم ءاج دقو ةيآ الا ذيهكهسفنب هلااي دعتم ءاج دقفرخ [لوعفمىلاهب دغتأءاف داو لوعفم ىلا هدفنش ىدعت ىدهو لاحلا

 طارصلاو هوكلساذاةلبالا طرس هناكهعلتب | اذ! يلا طرس نمةداهلاطارسسلاو مقّةسمطا رص ىلا ىب رىنادههلوقواذطانادهىلاعتهلوةك
 ىلا ىازلا نال ىازلا تو هداصلا مهن: دقو قابطالا فور نمءاظلاوءااملاو داضلاوداصلا نال قامبطالا ىف ءاطا | سن اجسنلا داص نيسلا بلق نم
 ةغل نير ةمااخ اداب نو ءابااوةملكلا ىف لصالا ىهو نا رارقلا ؛لكف ريثكب نباةءارق نيلاوةزح ةءارق ىعوناةروهج اءوالب رقأ ءاطلا

 تمعنأ نيدفلاطارسس) مالسالاة|موهو قا ى رطهبدارملاوليبسلاو قب رطلاك ثنؤي ورك ذب و مامالا فلا ىفةتبانلا ىهو شي رف

 كاذ نوكبل نيماسملا طارب سهرت ميقتملا طارمصلانايراةمالاوديك أتل'هندئافولماعلارب ركن كح ف وهو طارصأا نملدب ( .ويلع
 مهيلع بوضةملاريغ)اوريغين لبق ىسوم موقوأ مالسلا مهيلعءايدن الاوزنو ْمْوملامهوهدك آوهجو غلب أ ىلءةماقت-الاب نيم ا طارصل ةداهش

 كايعت هتاقص هذه نماي

 نآزو< وهيف 0

 هقيؤوتب وهن ةناعتسالادارب

 نوكوت دايعلا ءاد ا ىلت



 هب رلوقث نزاوه نم لجر ىنب ربنأ نمىلابحأ شب رق نملجر ىب ربنأل نايفسىبالن اوفس لوف هنمو كلاملابرلا (نيملاعلابر)
 ىب رهنادييقتلاممدي.ءلافوهوهدحو هللا ىفالابرلا اوقلطي مو لدا فصواك ةفلابالرد_هلابافصو نوك<نأز وجب و بروهفاب رهب رب
 م ظعالا هللا مساوهوءاهش ارو اغااو ) (١ ءاذغ ىف رمااوءادتبا قاخلاوه ىطساولا لاقو كب رىلا مجرالاق اوم ن_سحأ

 قلاخلا هب لعام لك ملاعلاو

 رهاوجلاو ماسجالا نم

 1ك

 لكشف هما ىلءاناله ترك ثلوقتالذ ركسشلا نم ,ءأد_+لافةمعنلا ىل-الا نوكيألر كسنلاو ركو هماع

 دوو ل | ءالا 3 ُ ١

 6 #: درو ّ 1 / 0 6 5 4 6-5 3 3 "7 0 7 || ىلع قاما فاك ىلع ل طفل ن- ىلاهنال دمحلل قحت ملا هنا ىنعيدب زلرادل' كالوقك قاقحتسالا ماله
 مجامار هدوجو كل مع 2 رلاىنعع نوكي وهكساام ىأ - ابرورادلا-ر لامك كالاملا ىتعع ب رلا (نيل ءلابر) قالطالا

 لاقيالو مهحلاص هو وب ىمو نيملاعلا كلام ىلاعت هئلافاهحلصأ اذااهم ر.ةعيضلا ن الف بر لاقي حالصالاو

 ماعلا ليقو باطخلاب نوفاكملا مهمنال سنالاو نإ !مه سابع نب |لاقو ىاخلا عيج هيف لخ ديف ىاعت هنناىوس

 و اول ةءئالاهمالملاع متبل لاقي الو سنالاو ني اوةكماالملا نلعلا ىوذل مما

 رحبلا ىف مهل ثموربلا ىف افلا نوءب رالاعضا 'نوناع ل_ةوربلا ف ةئامعب راورحبلا ىف ملاع هئاتتس ملاعفلا

 طاطسفلاءارهص ىف طاطسف.ك الابارخا فنار هعااامو >اوملاءاهنماين دلالاعفلأ دع ةيناك لل-هقو

 ىلاعتو هناد._س لاخلا ىبعلادهنال كل ذب ىمسا:'وةمالعلا نمل -.ةو للعلا نمملاعلا قاقت_ثاو ةميخلا

 روصتباع معنملاوه مي>رلاودارعلا نم ةمعنلا كرو د_كروصتنالا ع مملاوه نجرلاف (ميحرلا نجرلا)

 ةمليسم ىمس دق تاق نآف محردابعلا نمهربغا لاقي و نجر هاري الاقي الف دارعلا نءةمعنلا كل:رودد

 صتغوهناعمنونلارواوأب

 ىاموأ ءالقعلا تافصب

 هيفال مالعالا نماهمكح

 ىهر ةيفدولا ىعم 0

 ندرلا ) لعلا ىنع ىلءةلالدل

 سمدق امهرك ذ ( ميحرلا
 ةيمتل'ناىلع ليلدوهو
 تناكولذا حافلا نم تان

 ةداعالاوامل داعأ ما 5 50 5 2
 6 7 مهتنعت كب نموه تاق جاناجر تازال ىرولا ثيغتن او# ها اشلوقوهوة.اسلا نحر تادكا

 اع( ثالام)ة-افالا ء,ع : 02 يا غ :
 م و ةلمسبلا ىف مي>رلا نحر لارك ذوق تاق ناف اذه مهوق ىلا تفتلي الف ,وي>اص ح دم ىف مغامر مهرفاك 8

 اهيلاةجالا ناو رومالا نماهربغ نمرثك أ:_ح ءرلاب هءانعلا نا ملعيل تاق ةيئاث صانههري ركن دئافاف :

 ىلاعتهلوق ف هقلخ ىلع اهب لضفتملاوه هناواهترثك ىلع ةرلارك ذرب ركب ىلا عتوهناحبس هينةرثك ||
 صمالاب فرص ءاوه كلاملاوءازإلا هيف نوكيىذلا مويا كلذ بحاص ىلا عت هنأ ىنعي (نيدلاموب كلام)

 ليقو ىلا هتهللاالا كا ذ ىلعر دقيالو دوجولا ىلا م دعا نم نايعالا عارتخا ىلءر داقلاوهلبقو ىهنلاو

 وهوالا يداك امن وكيال مال ءايشالا ١ ذه كلملااقيالو ةبادلا دبعلا كالام لاقي هنال كلم نم عسوأ كلام

 امهليقواك-ل٠. كلام لكسبلو كالا. كالم لكن ال ىو كالم لي ةوهكامالوءيدلاكلام نوكيدقو هكا

 ءازجلانيدلا ليقو باس+لا موب ىضاق نيدلا موب كلام سابع نب الاف ناهرافر نيهرف لم د_>او ىنعب

 هنن دلاقي رهقلا نيدلا ليقو نيدلاالا هيف عفنيالموب وهل قو نادن نيدناكلاةب رمثلاو ريخلا ىلع عقب

 كالمالا كلم نالت اقاهلكمايالل اكل تهنوكب عمرك ذلابنيدلا موب صخملتاق نافل ذفهن رهق ىأنادف

 مويلا كلما نم لاقو نتحرال قا ذ_ةموب كلا ىل.ءتلاقاك ىلاءنهنلالا دئموب ىعأالو كلم الف لئاز دموي

 كايا) ىلاعت ل ون ©) :ة.ةحلا ىلعال ازاجلا ىلع كالذو ثالمابساذلا داحآ اين دلاراد ف ىم ب دقوراهقلا دحاولا هلل

 هلوق نمو فوأ .بيغلا يفءانثلاو ءانئانهىلاةروسلا لوأ نم كالذة دئافو باطخلا ىلاربحلا نم مجر (دبهن
 ةدايعلا/صخت كابا ىن_هملاوديعت كابااول اوق ىأ ارامضاه_.ؤ ل فوىل او اءاعدلا ف باطخلا او ءاعد ديعن كانا

 ضعيلا دنع رايتخالا

 ةفاضالا نع هنا ه2 آل

 موولا كالملا نم هلوقاو

 سدلو كالام كلم لكن الو

 صان الواكلم كلام لك
 - كلاملا ىلع ذفني كاملا
 كلاملا ليقوهسكع نود

 افورسرثك ؟هنالاباوثرثك أ
 نسحلاو ةفد> وبأ ارفو
 مم وب) كالءاممعهللا ىضر

 ءازملا مو.ىأ (نيدلا
 ىأ نادت نيدناكلاق.و

 ةفاضاهذهو ىزا< ل ءفناك :5 4 ١

 مظوقك عاسنالا ا ديعأالءانعم دعت كايادبعلا لو ىلاعت هللا ماظتل ضرفلاهب ىدؤب ىذلا لعفلا نعةرابع ةدابعل!ليقو

 'هللهيف ىمالا نال نبدلا موبد صيصخشااو نبدلا موب ىف ءاكرمالا كلان ىأ« رادلا له أ لالا قراساي# ( كوا - (نزاخ) - ١)"

 نوكينأ غاسف :.ة.ة>:فاضالا تناكفرارمتسالا هبدي رأهنالةةيةحريغ ةفاضا لعافلا مما ةفاضا نأ عم ةفرعلل فص هءوقو غاسا-ءاو هدحو
 باوثلا موي هلكرم اللاك-اام واماكمعنلاب معنم و ناملاءالاك- لام ىأإب رهنوكن مىلاءتوهناحبس هنا ىلع حد رجاىتلافاصوالاهذهوةفرعماةفص
 .كيفت كابا) بلع ءانثااو ديللب هدم قح أ دجسأ نكي مل هناغص» فهن اكس نا ىلع لول دفنت ملل هل وق ىف هديل اص اصتخا ىلعةلالدل ادب با ةعلاو ع



 نمهنأ ىلع هلمفرامضإب”ئرف قو بصنلا هلصاوءادتبالاب معقروهو ليشفتلا 150 ةيج ىلع ليج ابفسولا (دجلا)
 م ل ا ا ا ا أ يري يمي م ل ب 2 21--2--------132ا لامفاب ب وصلا رداصملا

 رابخالا ىنعمىف ةرمضم
 ارفكواركش مطوقك

 ىلاب مثلا نع لودعلاو

 ىنعملا تان ىلعةلالدال عفرلا

 (هلل) ريخلاو هرارقتساو

 فودذ_> قلعتم ماللاو

 ليقو تاثوأ بجاو ىأ

 نيمآ كح اهمكح ناكواه وبك الروسلالئاوأ ق نآرقاا ن*

 ةحتافلا نمةيآ ةلمبلانأةلدالا نم مدقتأتيئاذا' رارسالاو ةلمسبلاب رهجلا كح ىف ةيناثلا ةلثسم او

 ىفة#افلا عماهب رهجيف ةحتافلا كحرارسالاورهجلا فاهمكح ناك تبتك ثيحروسلانم اهربذ نمو

 ةريرهوبأةباحصلا نمةلمسبلاب رهجلابلاق نميو ةيرسلاةال_ملا ىف ةحتافلا عماهب رسمي و ب رهجلا ةالصلا
 ةمركعو ىرهزلاو ةبالقوب أو ريبج نب ديعس مه دعب نف نيعباتلا نموريب الا نباورمج نباو سابع نءاو

 نباونب ريس نءاو ىظرقلا صك نب دو هللا دبع ن/ لاسو نيسحلا نب ىلءو دها#و سواطو ءاطعو

 دلاخ نب لسمو رانيد نب ورمجو زي زعلا دبع نإ رممو لودكمو لسأ نبدي زورمج نا ىلو م عفانو ردكنملا

 نكوروثىثأو كرابلا نبا نعاضي أى كو كلام باص بهو ناىلوق دحأوهو ىفاشلابهذهبلاو
 لفخغم ناو رسسان نب رامعو دوعسمن اوىلعو نامءورعورك و بأ ةباحصلا نماهم رارسالا ىلا بهذ

 بهذهيلاو ىروثااو شمحالاوةداتقو ىمخنلا ميهارب او ىعشل او نس | مه دعب نف نيعب الا نمو مهربغو

 مهنف ةلمسبلاب رهج لسو هيل عهللا ىلص ىنلا نأ ةماس مآو ب دنج نب ةرمسو بلاط ىب أن ب ىلعو سنو سابع
 مسوءهيلعهنفا ىلصىنلان ءاهب رارسالا < رص ىفدرب إو هنرابع نم كلذ مهف نمم-منمو كلذ حرص نم

 ةللعم ىهو حيحصلا ىف ىهو سن أن ع ىرخالاو لفغم نب هللا دبع ةياور ىهو ةفيعضامهادحا ناّءاورالا

 وهوناوخا حدملاو دجلا

 ليجلا ىلع ءادملاو ءانثلا

 لوقت اهريدو ةمعل نم

 هءاعن | ىلع لجرلا تدج

 ه«ةعادش ىلع هن دج-و

 5 م ٠ 3 ع 5 باقلاب وهو ةصاخةخمتلا
 هللا مس ارقفةرب رهىفلا ءاروت يل هلاقرمجا هللا د_بعنب ميعن ىرورو اهبجاحتحالا طوقس بحواأمعع 0

 1 ا وا : اي مجما حز ع يا ل كا 1 || هل حراوطاوناسللاو
 هللأ ىل ص هنن الوسربةالص مكهبشالىنا لساذا لوقب مههيفو ثيدحل ارك ذو نآر قلا مان ارقم ميحرلانجرلا هلع ءامعنلا كت 5

 ف "اه < 1 و 1 5 :- سل ع . ."©6 0 3 هب ىدم باد

 نعحصو تبث دقق ميحرلا نجرلاهنباممسي رهملا -ألاقو هحيمص ىفةمب زخ نب او ىفاسنلا هجرخأ سو هيل 0
 ًارقاذا ناك ملسو هيلعهنلا ىل ىلا نعةري رهىبأ نع هدنسب ىنطقرادلا ىورو لسو هيل عهنلا ىلص ينلا

 نبانعو تاقن مهلكه دانسا ىنطفرادلا لاق ثيدحلارك ذو محرلا نمر ل !هللا مسب حمتفاسانلا موي وهو

 هتياورىف سيل لاقو ىنطقرادلا هجرت ميحرلا نجرلا هند مسي رهجي لسد هيلعمتلا ىلص ىنلا ناك لاق سابع
 ناك لاق سابع نبا نعةباور قوةلعهل سدلو حي هدا:سالاقو هللاد_عوبأ؟ احاهجرخأو حورحب

 ى سبل ميم لاقو ىنطقرادلا هجرت ميحرلا نجحرلا هللا مسي ةالملا حشتفي ل سو هيلع هللا ىله هللا لوسر

 قامهدانسا لئامالىأ ةماش .وبأخي_كلالاق كاذبه دان_ساسيللاقو ىذمرتلاهجرخأ او حورجم هدانسا

 هللا لوسر ناك لاق سنأ نءوحيحصلاىفام ىلعحجرةلدالا نم مدقتام ىلا مهنا اذا نكدلو ميحصا

 دجم نع هيفو حي هدانسا لاقو ىتطقرادلا هجر مي-رلا نجرلا هللا مس دي ةءارقأاب رهجب ملسو هيلع هللا ىلص

 ناكف برغملاو حم_ما!ةالص ىصحأ الام نابلس نب رمتعملا فلخ تياصلاق ىنالق علا ىرمسلا ىفأ نبا
 ةالصب ىدتق أن أىولأام لوةي رمتعلاتعمسواهدعب و باتكلاةحتاف لبق ميحرلا نج .رلاةثنامسب رهجب

 ىنطقرادلا هجرخأ سو هياعهننا ىلصهنبالوسرةالصب ىدتق أ نأ ىولأام كلام نب سن أل اقو كلام نب سنأ
 بابلا فوتلةتاقن مها هرتا نعش دحلا اذهةاورلاقوهتلادبعوبأ5 احاهجرخ أ وتاقث مهاكلاقو
 هلوققيفوتلاهللاب و ةيافكردقلا اذهقواهرك ذلوطي نيبناجلا نمةب وجأو تادارباوةلدأو ثيداحأ

 ىأ مالا ءانعمو ىلاعت هنلاوه دمحال قصتسملا نر بجي ى اعتو هناحبس هناكربخ هظفل (ةتلدجلا) لجوزع
 دقحدملانأوهو قرفامهني ليقوناوخاحدملاو د-جلاو هنودمحيفيكق احلا ملعت هيفوةنلدجلا اولوق

 دجلاامآو ا وكي 35 ا وانس الادمالاو 0 ب ا 2 لما لالا

 ىل:لجرلات دج لوقت لاءذالا ليمج ءانثلا ىنمع نوكي و ةمعنلا ىلع ركشلا ىنعب نوكي دجلاو هب رو.أف تارا

 ع هنالهننامسابنرقاذلوةلزتعللاف الخان دنع قار غتسالا هيف ماللاو فاالاوامهلمشي دجلاو لاضفالا

 مضاوم ىفهتققح دق 'رلاصف الا قلخ ةاّمسم ىلعءانب وهو لكلا تافص عمجسيف تاذ مسا

 داو بلقلا ىأابجحلا

 ىدحاوهوهدحو ناسللاب
 تدحلا لوز انقلا نع
 ركشامر كشلا سأر دجلا

 هإهجو هدم دبع هللا

 رك ذنال ركشلا سأر

 اه يشأ ناسللاب ةمعنلا

 بادآبلقلاب داقتعالا نه

 باقلا لمع ءافخ راوجلا

 نمحراوجلا لمجىنامو
 مذلادهلا ضيقنو لامحالا

 نارفكلار كشلا ضيقنو
 وهام ىلءءانث حدملا ليقو

 لاككلا فاصوأ نم هل
 الاعاردافايقإب ةنوكك



 هلا ئيث لوقتال هب ف كتالو هفصت كنال ةف_صريغ مساوهو هريغ ىلع قفط قحاب دوبعماب ص ةخمف ةزمط ا ف دع ههلامأوإي رثلا ىلع بلغم
 ريغ تافص تيقبل تافصا.اك اهناعجولف هياعىرجت فوصوم نما ديال ىلاعت هنافص ن الو دم_ص دحاو هللا لوقتو لجر ئثلوقنالا
 ليقولشفلانبنيسحلاو نسحلانب (98) دجموجاجزلاوليلخلا دنع مسالا اذهل قاقتئاالوزوجالاذواهب فوصوم مسا ىلةبراج
 كس

 ةءارقلاوريبكابةالهلاحمتفي لسوهيلعهتلا ىل_صهنلال اوسر ناكتلاق ةثئاعْد>و نيحيحملا ||:

 قةلمسبلارك ذيلو قلخ ىذلاكب رمسأرقا لس ربج هبلزناملوأنالواولاق نيملاعلا بر هلل د-جلاب
 اوعج ا ةباحصانالو ةضافت_ءالاورتاوتلابالا تبثيالنآرقلا لح نالواولااهنم تسلا هنا ىلع دفامطوأ

 صال_خالاةروسوتايآث ال :رثوكسلاةروسو ةيآنوثالن كلملاةروساهنمرولا نمريثك ددع ىلع
 نمروسلا ل ئاوأىف اهتابثاىلابهذ نم ةيعامأو « اسخن تناكلاهنمةلمسبلاتناكولف تايآ عب رأ

 اهدعوةالصا| ىفةحتافلا لوى ةلمسلا ارق لسوءهيلعهنلا ىلص ىنلا ن |ةماس مأ نعحص دقف لقنلا ةهج
 مظعلا نآرقلاو ىئاثملا نماعب_س كانبثاد_ةلو ىلاعتهلوق ىف امهنع ىلا عت هللا ىض هر سابع نب نععو اهنميآ
 ىوروهريغوغ«زخ نب امهجرتأ مي_-رلا نجحرلا هنلا مسي لاق ةعباسلا نباف ليق باكل ا ةحتاف ىهلاق

 لزاي ىتح ةروسلاءاضقن ةباور فوةروسلا لصف عيال ناك مل_-وهيلعهللا ىلصىنلانا سابع نبا نع 1

 ىلع حي هنا هيفلاق وهكردت سم ىفهللا دب ءوبأ؟ احح اودوادوب أ هج رخأ ميحرلا نجرلا هللا مسب هيلع

 دجلا متر قاذا )سو هيلعهنلا لص هللا لوسرلاةلاقةرب رهىنأ نع ىنطقرادلا ىورو نيخيثلا طرش
 ميحرلا نجرلاهنلا مسي و ىفاسملا عبسسلاو باتكسلا مو نآرغلا مأا مناف مم-درلا نمحرلاهنلا مساورقاف هلل

 ناةملاس م نعىنطقرادلا ىوروافوقوم ىورو تافث اكمدانس|لاحر ىف ىنطقرادلا لاق ا

 ةبآةيآ اهعطقاهرج آى لا نيملاعلا بر تند ا ميحرلا نجح .رلاهننا مسي ارقي ناك ملسوهيلع هللا ىل_هفللا لوسر

 لاق سن أن عهدارفأ ىف لج رخو مهيلع دعيرلو ةبآميحرلا نجحرلا هللا مسب دعو بارعالا د_ءاهدعو

 لوسراي ككصخأ امانلقفام_بتمهسأر مفرمة :وفغافغذاانرهظأ نيب مسوهياعهنلا لصةللا لوسرانبي

 قسييلالاق ث يد ملا رثوكحلا كانيطعأاناممحرلا ن_<رلاهنلا مسبار قف ةروسافن ؟ىلعتلزنلاقهتلا

 ةروسىوسرو.لاتاوف نماهناو نآرفلا نم مي->رلا نجحرلاهليا مس نا ىفانب اصص أ هب جت ا|ام نسحأ

 ميحرلا نجرلا هللا مسباهيفاوبتكمهناو فحاصملا ىف لل_جوزعهنلاباتك ةباحصلا عج ىفهانيورامةءارب ||

 تسيل ةيار.شعةنال'وةثاماويفاوبتكم#هنامهوتمم_هوتيفيكسفةءاربةروسىوسةروسلكس أر ىلع ||
 مح .رلا نيجرلا هللا مس دعي ناكهنأ سابع نبا نع ةحيدعملا تاياورلابا:ماع د-ةولاق نآرقلا نم

 نآرفلا مال ميحرلا نمحرلا هنلامسب عديالناك هنأر مج نبا نع هدنسب ىبفاشلا ىورو ةحتافلا نمةيآ
 سايعنبا نعىفاشلاىوروأ ة:ل1فح سما فتبتك ال اوقيناكهنهنعهريغدازاهدعب ىتلاةروسلاو

 هنأسنأ ثيدح نه ىراخبلادارفا ىفو نآرفلا ىف ةناريخ مهنم ناطيشلا عزت | لوقي ودلع في ناكمنأ

 هللا ميحرلا نحرلا هللا مسي ارق مث ادم تناك لاق سو هيلع هللا ىلص هلهلالوسر ةءارق تناك فيك ل ثس
 نمو ةحتافلا نم ةلمسبلا نأ ةكضاولا ةحيدسسلا ةلدالا هذهب تيئثدقف ميحرلا دعو نجرلا دعو أ

 فحاصملا ةباتكب اوبلطمهنأو فحاصملا ىف اهمابثا ىلع ةباحصلا عجافاضيأو هيف ترك ذ عض وكلك

 هيفاودي زي نأ نه ةفاخمنب ودنوانآرق مسوهيلع هللا ىل_ص دج ىلع لزملا ل_بوزعةللا مالكدب رح
 ةلمسبلا نكن ملولف ةحتافلا دعب اطوقي ناكهن أ درودق ناك ناونيمآ ةظفلهيفاوبتك,ملاذطو هنماوصقنب وأ

 مظتني نا قاقتشالا ىنعم

 ىنعما دعاصف نيتفي_فلا

 الا اذه ةغيصودد>او

 ريحت اذاهلأ مل وق ةغيصو

 ةشهدلاوريصلا ىنغم |همظننب
 ىف ريصتت ماهوالا نا كلذو
 سشهدنو دوبءملا ةفر_هم

 لالضلارثك اذلو نطفلا

 رظنلا لقو لمابلا اشفو
 مطوق نموه ليقو حصصلا :
 ردصموهفدبعاذااطاهلايهلا

 هلوقكد هومعم ىأةولأم ىندع

 هقواخم ىأ هللا واخ اذه

 اهلبق ناك اذاهمالمخفتو

 ناكاذا ققرتوةمضوأة صف

 اهةقرب نم مهنموةرسكاهابق

 محفب نم مهنمو لاح لكب
 لوالا ىلعر وهج اولاح لك

 محر نم نالءف نجرلاو
 لكهتجرتعسو ىذلاوهو

 بضغ نم نابضغك عش

 اذكو ابْضغ ئِتمملا وهو

 نمضي ركهذم ليعف مبحرلا

 ةغلاباا نم نجحرلا فو ض ىم
 ميحرلا ف نال ميحرلا ف سدلام

 نجرلافوةد_>-اوةدايز

 لدن ظفللاة داب زو ني: دايز

 قءاحاذلو ىنعملاةدايز ىلع

 مييهنالاين دلا نجر ايءاعدلا

 ةرخآلا م-رورفاكلاو نمؤملا
 اذلو نينمْو!صخ وهريغهب ف دوب هنال هسكوي ميحرلاو انيباملىنعم ماعرهريغهب فص ,وبالهنالةممست صاخ نجرلااولاقو نِمْؤوملاص حم هنال

 هللاةتروةئلاريغ هبمموت مل امل ملعلاك نال ارب رك نونةوذملاعنالف لاقي ىلعالا ىلا ىندالا نم قرتلا سايقتلاو غلب ناك ن او نجرلامدق د
 نحجرو مهرفكف مهتنمت نمبابف © اناحرتلزالىرولاثيغتنأو « ةمايسمىفرعاشلالوقامأو فطءلااها ءاوهدابعىلءهماعنا ٠

 هحولا لرالاو ىلءف هل سدلذا هفرص ىلعفدوجو طرسشلا نام عز نءو ةيالمفهل سيلذ: ةنالعف ءافتا طرمشلان معز نم دنع فرس دن ءريغ



 ىنخمد_-ولا دصقينأ بجوف ىزعاا مسار ىتاللا ماب نولوقيف موتطآءامسإب نؤ دبي اوناكو هب قاعتملاو» هب قلع او لعفلا نم هالا
 : ناكو لوقىفتازن ةروسلوأاهنالكب رم رفا لعفلامدقامناو لع فلا ريخاتو هع دقت اذو ءادّتالاب لوز ءهللا مما صاصتخا

 دقن ناكف مهأةءارقلابىمألا

 دعنم ربغ عنمب و ىطعل نالف

 مسابنو «ناوهبءورقم ىلا
 ىذلاًا رفا لوعه.كب ر

 قلعت, هللا مماو هدعب

 ندهدلا قات ةءارقلاب

 نهدلاب تنتهلوق فتاننالاب
 هللا مساباكر بتم ىنعم ىلع

 فيكم دابع ميلعتهيففأر قا

 فيكو هم-اب نوكربتي

 ىلعءابلا تدنب وهنومظعي
 ةيقرحلا مزالتاهنالرسكلا

 هباشنل ترسسكف رجلاو
 ند مسالاو اهلمعابتكوس
 ىلءاهلثا وااون ىتلاءامسالا

 ةنبالاو نبالك نوكسلا

 اهاوقطن اذاف ا.هريغو

 ةزمهاوداز نيثدتم
 نك اسلإءادتبالا نءايداعت

 1 ا

 ةدايزىلا رقتفي ج ردلا

 اهدزب مل نم مهنمو ئشث

 كب رصب اهنع ىنغت_ساو
 مسو مس لاقف 0 اسلا

 ةقوذحلا ءامسالا نم وهو

 كر مدو ديك زاعالا

 هفب ريصت ليلدي ومس

 تيم سو ىمسو ءامماك

 وهوومسلا نمهفاقتذاو

 هب ونتةيمسنلا نال ةعفرلا

 هرك ذب ةراشاو ىمسلاب
 انه طخلا ىففلالا ف ذدحو

 ءاطعوريبج نب ديعسوةرب ره ىبأورمج ناو سابعن!لوقوهو ةءاربةروسىوساطوأ ترك ذةروس
 بااطىفأ نبل ع نعلوقلا اذه قوببلا لقنو قح_ساو«:ءنيتياورلاىدحا ىفد_أو كرابملانباو

 نم ابتسلةلمسلا نأ ىلا ةفينحوب او كلامو ىعازوالا ب هذو هكن بدو ىروثلاو ىرهزلاو
 كربتلاو لصفلل تدك امناولمنلاةروس ىف هنآ ض عب ىها ناورولا نماهريغ نءالودوادوب ًاداز ةحئافلا

 اهنإب عطقلا عمر رولا ل_:اوأ نم تسل اهنالوق ىفاشللو ةضورفملاةالصلا ىفاهب حتفت_يالو كلاملاق

 فج رخل اروه-كلا سن ْث دخل اهريغ نمو ةحتافلا نم ةنآةام_سبلا نوكع نم ن«ةجحامافةحتافلا نم

 مطوقك اهققحوةءارقلا ل_هفاىنعم ىلعأ ارقالمح نآزوحي وعقوأ لع#فلا ع )1١5(

 هب رهظ ىتح هالعام ئشلا مساف واعلاوهو ومسلا نم نوب رصبللا لاقف. مسالا قاقتْا ىف اوفاتخاو رهاظ
 ةمالعهن اكفةمالءلا ىهوةمسلا نم نو.يفوكتلالاقوهلامع راصوهاذعم ىلعالع هن ”اك_فهيلعالعو

 ىلعاوعجأو ماسوأ هعجو ميسوهريغمت ناكل ةمسلا نمهقاقتثا مسالا ناكول نيب رمصبلا ةعوه امس

 ىلاعتو هناحم_س ىرابلا هب درفت ىلاعت هلل صاخ لع مساوه (هللا) ماسأوءامسأ هعجو ىمس هريغصأ نأ

 هللا هريغللاقتيال ىنعيايمس هلعت له ىلاعتهلوق هلو دراتخلا حبح هلاوهو دحأهيف دك الو وع نسل

 هائعمو كنتدابعو ىأكّتط آو كردب وهليلد ةدامعدبعي لجرلا دبع لثم ةهالاهلأيهلأ ن١ ىقةشموهليقو

 ىف هيلانوءزفيىأ+ما!نوطوب قاما نالع زفااوهوهلولا نمليقو هري_غنودةدابعال قكسملا
 مهضعب لاق مهئاوح

 دتح مئارك اهيفكتيفلاف .« ىنب ونتايالب فكيلا تلو
 ليقوهرك ذبنو:ةمطي وهيلا نونكسي قلخلا ن اكفدهيلا تنكس ىأ نالفىلا تطأ لاقي ةلأولصأ ليقو

 ليقاذه نءو ةدارالاب وأريحتلاباما هوت هلاو قولخ لكن الك لذب ىمس ةزهواولا تادبافهالو هإصأ

 اذاكنا مسالا اذ هصئاصخ نمو هدمح حب_سبالا نتن مناوهيلعل ددءايشالا لك بوبحهننا

 هلا قب فلالاتيثأو ماللا تفذح ناو هلل قب فلالا تف ذ-نافهيلعلدب قابلا قيايش هنمتفذح

 ىلا مهضعب بهذو ةمضلا نع ضوعواولاووه تب اعمنيماللاو ىفلالا تف ذح ناوهل قب امهتفدح ناو

 (مح .رلا ندح رلا) تافصلا ىلع لدب ءامسالا اب و تاذلا ىلع لدي هنال مظعالا مسالاوه مسالا اذهنا

 امهانعمو دنو نام دن لثم ىن-همب امهل_ق رخآلا نم قرأامه د_> أن اقيقر نامساامه سابع نب لاق

 نحرلا ليقو هيلا نيبغارلا بواقلاعيمط:رخآلا دعبامه دح أرك ذ ليقو ديك أتالامونبب عجاماو ةجحرلاوذ

 قاحلاةفاكل مومعلا ىلع وهواين دلا ف قازرلا ىنه نجر لاف سو محلا ىنعم هيف ميحرلاو مومعلا ىنعمهيف
 ايندلا نجر ليف كال ذإو صوص ىلعوهفةرخآلا ف نينمؤملل فاكلاروفغلا ىنع ميحرلاورفاكلاو نمؤملا
 باقعلا قدتسينم ةب وقع كرتىه ليقوولهالناسحالاوريملا ةدارا هللا جرو ةرآلا ميحرو
 نحجرلا ل يفو لعف ةفص ىناثلا ىلعو تاذةمغ_هلوالا ىلع وهف قصسال نمىلاناسحالاو ريخلا ءاد_ساو

 قيفوتلاو ةمصعلاب مي-رلاو قب رطلا نييبتب نجرلا ليقو بوث ذلارفغي ميحرلاو بوركلا فشكي
 ىوسرو.لا نماهريغوةحتافلا نمةلمسلا نوكىف (ىكوالا) ناتلثمهيؤو د( ةلمسبلا كح ىف لسفإلم
 لكن موةحتافلا نمةنآ اه ىلا ءاماعلا نمة_عاجو ىتفاشلا هذف كلذ ىف ءاملعلا فاتخاةءاربةروس

 نيصيحصلا اضوءءابلاتلوطو لامعتسالاةرثك ظفللا فطق تاهنأعمةيمستلا ف ىأ اهبف عج اهنال كب رمسابأر قادل اوقىفتشنأو

 بكوكل كل مسا مسجنلا ناك حلاب دوبعملا ىل بلغ مثل طاب وأقعد »وبهم لكى لع عقب س انجالا ءامسأ ن.ءهلالاو هي رعتلا فرحاهنم ضوعو



 امناو رولا نءاهريسغ ن.ءالوةنافلا ن .ُب بت سيل ة يملا نا ىلعاهؤاهقفو ماشلاو ةرصبلاو ةنبددملاءارق «*« مي>رلا نحرلاهندا مسؤل :

 ىلع ةفوكلاو ةكمءارقوةالماا ىف مه دعاهم ريال اذلوهللا مهجر .هعبات نو ةةينح ىلأ ب هذموهواهمعا دّت الل كرتلاو لصفلل تدك -

 فدصملاففاااهتيثأدقاولاةوةالصلا ( ؟7) ىفاهبنورهجاذلو هللا مهجر هبا أو ىيفاشلاهيلعو ةروس لكن ءوةحتافلا نمةبآ اهنا

 فدع لا سشضوفلاقاع روى دبع ىف دي لاق نيدلا موب كلام لاقاذاو ى دبع "ىلع ىنثأ لاق ميحرلا نجرلا

 ميةّسملا طارمصلاتدهالاقاذاو ل اسام ىدبعلو ى دبع نيبو ىني | نهلاق نيعتسذ كاياو دبعن كايا لاقاذاو

 .ىهفهلوق) لأسام ىدبءاو ىدبعل اذهلاق نيااضلاالو ,ماعبوضغالاريغمهياع تمعن نيذلا طارسص

 انهةالملابدارأ (داصلا تسكر مدي ىداعات نكت ق١ (ىارذزمغفةلوف) ةصقان ىأ (جادخ

 ةمسقلاهذهةقيقح (نيغص هلوق) اهئازجأ نمءزؤجوا ناكر أن م نكرةءارقلا نالواهباهرسف هنال ةءارقلا

 اذهلاقانطو ءاعدلا مسق نم نيعتسن كاياوهلوقو دعن كايا ىلاعت هلوق دنع ىهت اءانثلا مسقو ءاعدو ةلسم

 ليمع ءانئلاوهدجلانال ىلع ىنثأىأ (ىندجبوىدبعىن دج هلوق) لأسام ىديعاو ىدبعنيب و ىنب

 ىلا ضوفلاق اروهلوق) ميظعتلا دردعلاو ديمحتلا ليقولال_-هلا تافسرءانثلا ديحلاولاعفلا

 هياعهيف لوءوهيلاهدراذان الف ىلا. ىمأضوف نالؤ لاقي نيدلا موب كللامهلوقل اذهةقباطمهحو (ىدبع

 ةلئسملاهذه ىتأتسو ةءاجو ىفاشلا به ذموهو ةئيعتماهنأو ةحافلاةءارق بوجو ْىل ل ماد ثيدحلا فو

 ملعأةنلاو ةحافلاريسفترك ذدعل ىلاعت هللاءاشنا

 هللامس ىفءابلا تاوطامناو ؟رقأوأ أدبأةنلا مسابوأهنلا مسابأ دب رب دقت هيلع مالكتلااةلالدل فوذ-م
 ةفوذحلا فلالا ىبعاطوطلديلءايلا ىلعاطوطاودرفاالا اوطقسأ لل يقوةفخالابلطفلالا تطقسأو

 نأا اودارأ.-هنال ءابلا اولوطامتا ليقوهلامعتساةلقأ مظعلا كب رمسإب جسق ىل عتدل اوقىففلالاتّسنأو

 ىلعتساو عفن راهنبا مسا ل_فتااماقةر رودلا صفضم فرح ءابلا ليقو ,ظعمف رع هذلاباتك اوكفتسي
 امظعت ميلا اورودونيسلااو روظ او هللا مسي ن.ءاملا اول اوطهبات2!لوق. ناك زب زعلا ددعنب رمتناليقو

 مسالا ىدان مث ىكهمسا مالغب كرمشن انا ىلاعتةللا لاق هتاذو هنيع ىمسم اوه مءالاو لجوزع هللا باتكل

 ىمسملاوةريثكءامسالان وك:دقاضيًأو ىمسملا اريغمسالا نأ اذهم تدفن ىمسللا تلا تال ماوحا
 هرقل ءامسالاك ةريثك هبتايمسملاواد_>-او مسالا نوكي دقو ىنسحلاءامسالا هننو ىلا هتهلوقك دحاو

 هللاوهوعدملاو ءاعدلاةل [مسالاف هئامسإب ىلاعتدنلا ىعدب نأ سم اهب ,وءدافهلوقئاضياوةرياغملابجوب كلذو

 مل يقولاحم هسفن ىلا ئدأاةفاضاو ىلا عنهنلا ىلا مسالا ةفاضا ىضشقبب ظافلالاهذه ىنعم نابكب رمسا

 ناوهةيمستلاريخ مسالا نوكو هئامسأهي زنت بحب كل ذكف صقنلا نعىلاعتو هناحبسهبأذ هي زنت بحي

 | لاقاذإو ىدي عى دجةنلا لاق نيملاعلا بر هتد+لا ديءلا لاقاذاف لأسام ىد_ءلو ىد_ءلاهفصن و ىلاهفصنق

| 
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 دهسا 5 دس كاسل كلا لك 2 ل 0 هس 2 ات حت تبل قرفلاو ةنيعملاةظفللا كلت نعةرابع مسالاو ثلا تاذهن رعتا نيعملا ظفالا نييعت نعةرابع ةيمسنلا

 نآرفلا دي رجب ىمالا عم
 نبا نءو هنمسلامت

 ام-ونع هللا ىضر سابع

 ةئام كرت د_ةفاهكرت نم

 باكمةنآ ةرششع عبرأو

 ةرره» ىلأث يدحانلو هللا

 هيلع ىنلا تعم سلاق

 ىلاعت هللا لاق لوقي مالسلا
 ةحافلا ىأةالصااتمسق

 نيفصن ىدبعنإب و ىنب
 لاقاذاف لأسام ىدبهاو
 نياملاعا برهللد اديعلا

 قديبع دج ىلاعتةئنالاق

 ميحرلا نججرلا لاقاذاو
 ىديع ىلءىنث أى اهتهنبا لاق

 نبدلا موب كلام لاقاذاو

 لاقاذاو ىدمع ىندح لاق

 نيعتسن كاياو دمعن كايا
 ىديع نيبو ىساذهلاق

 لاقاذاف لأسام ىد_.ءاو
 ميقتسملا طارصلا اندها
 موهيلع تمعن أن بذلا طارصص
 الو م-وياع بوخذغملاريغ

 ىدبعل اذ_ه لاق نيلاضلا

 ءادتالاف 0 ىلا و

 نأ ىلع لول دهن دج اهل ود

 ةحافلا نمت سل ةيمستلا

 ةحتافلا نم نكنو اذاو
 اعاجااهريغ نم ن وكمال

 حام روك ذم ثيدحلاو

 ارركحذ امو مياصملا
 ةبآ ةيمستلا نالانرسغيام

 لصفال تازئأ نارقلا نم
 ءابلات ةلعتوىفاكسل!ىفهرب رقت ماو نآرقلا نءةبآ هلع لوا ناانيلعدربامناو طو_سبملا ف مال س الار ثخ» رم ذ اندنع روسلانيب
 هللا مس ىنعملا ناك تاكربلاو هللا مس لاقف لع :راول اذا رفاسملا نا كءورقمةيم_-.ةلاولمي ىذلانالوأن او | ارق اهلنا مسي ربدقت فو دحع

 نال اوْسأتمفوذهلار دقاماودل ًادبمةيمسنلا لعجام ارمضم ناك هدا ماب هلعف ىف دبي لعاف لكو عاذلا !ذكو لحترأ هللا مسب ولحأ .8



 هللا نءايك اح مالسلا هيلع
 زنك باتكلا ةحنافىلاعت

 ةروسو ىثرعزونك نم

 باكلاةحتاف مالا هيلع
 ماسلا الا ءاد لكن مءافش

 ىىنثاهنال ىناثملاةروسو
 ةال_هلا ةروسر ةالصلك'

 نوكت اهنالو ىوربامل
 ةروسو ةضيرفوأ ةبجاو
 ساس اهناف ساسالاو دخلا

 سابع نبالاق نآرفلا
 تالتعا اذاامهنعهلنا ىصر

 كيلعف تيكعتشاوأ

 مععممسسمس اهمآو ساسالاب

 قافنالإب

 نمهللابذوعأ هلوقناةذاعتسالا فئاطل نمو ىلاءت هللا نع هلغ شي خت لكن عىلفل ارهطت ةذاعتسالاف

 ىنفلاوههناو لجوزعىرابلاةردقب دبعلا نم فارتعاو فعضلاو زجلابدبعلا نمرارقا مجرلا ناطيشلا
 ةذاعتسالا ىنف نيمو دع ناطيشلا نباضي أ د_بعلا نمفارتعاو تافآلاو

 هناالادنعلا نءعهعفد ىلءر دةبالهناووجافلا ىوغلا ناطي_ثلاةسوسو عقد ىلع ر داققلا ىلامت هللا ىل اءاصلا

 ملعأ ىلاعتهنها او ىلاعت

 و( ةعافلات روسري فال

 تلزن ليمتق اطوزت ىءاماعلا فاتخاوافرح نوعب رأو ةثامو ةلك نورشعو عبسو قافنالابت انآ عبس ىهو
 ةئيدملابة ىمو ةكك ىم نيت يم تلزن ليقو د_هاحم لوقوهو ةنيدملاب,تازن ليقوءاماعاارثك !لوقوهو ةكمب

 لواف) هلضفو ىم لا فرسش ىلءلدنءامسالا ةرثكوءامسأةدعاطواهلضفواهف رش ىلع هيبذتلا كلذ بسو

 ةالصلا جتفتامو فحاسملاةباك جاب ونا رارقلا منتفااهب نال كل ذب تيمسباتكلا ةحعاف (كلذ

 اهنال كذب تمس اكلامأو نا ارقلا مأ (ثااثلا) ميا يداك عل !هروس قفاشلا)

 كلذبت يمس ىفئاثملاعبسلا (عبارلا) روسلا نماهولتيامل ماما ى هليقو هلصأ *لكءأو نآر ةلالضأ

 ىلعاطزنيمل .طاهرشداو ةمالاذطاهاننتسا ىلاعتهنلا نال ليقو ةهكر لك ىف اهمأر قي و ةالصلا ىف ىنثناهنال
 | مسقياكةالصا|فةءارقلا ف مسقنالاهنال كلذب تيمس ةيفاولا ( سماح ) نيت م تازت أ اهنال ليقو مهريغ

 اهريغاهنع ىنكي الوةالصلا فاهربغ نع ىنكتاهنال كلذب تيمس ةيفاكسلا (سداسلا) روسلا نم اهربغ

 ىلص هللا لوسر ىناعدؤ دح ىلا ىف ىبص تنك لاق ىلعملا نب ديعس ىبأ نع ١) «ايلضفرك ذى لصف

 اذا لوسرالو هتناوبي جس اهلا ل ةيول, اقف ىلصأ تنك ىناهنلا لوسرا,تلفف هتينأ |مثهبج ألف ٍلسوءيلعمللا

 دار اماف ىديب ذخأ متدحسملا نمج رت نأ لبق نآرقلا فر وسلا اظع أ ىهةر وس كنماءال ىل لاق مك اعد

 ىهنيملاعلا برهنندجلالاقنآرقلا, ,وسلا ظعأ ىهةروس كنماءءال لقت ملأ هللا لوس رايهلتلق جرحي نأ

 مل-بوهيلعهنلا ل صىنلا ناهيكلاقوهذعأطوملا ف كلامهاوروهتنتوأىذلا ميظعلا نآر ةلاو ىنانملا عبسلا إ

 روزلاىفالو ليجن الا ىفالوةاروتلا ف لزن أمة رو لعت ىتح هيفو هور ك ذو ىل_هب وهو بعكن ب ىنأ ى دان

 وحرك ذو ىلصبوهو ىأ ىلع جرت سو هيل عهتلا ىف صهتنا لوسر نأ ةري ره ىبأ نعىدمرتلا ءاورواهلثم

 هنلالزن الم لسو هيلعهنلا ىلصهننالو -رلاق لاق بعكنإ ان نم دس ل لاتراط ولاة يور

 ىدبعلو ىدبع ناب وى ةموسقم ىهو ىناثملا عبسلا ىهو نآرقلام الم ليجنالا ىفالو ةاروتلا ف

 نيملاعلا برهنبدجلا لسوهيل هنا ىلصهننالوسر لاق لاقةرب ره ىبأ نعىفاسنلاو ىذمرتلا هجر لأسام
 نبانع (م) عيح نح ثيدحلاقو ىذمرتلاودواد اسامح را قاما عبسلاو باكلا مأو نأ رقلا مأ

 باياذه لاققف هسأ أر عفرفهق وف نماضيقت عمس لسوهيلعةنلا لص هللا لوس رد دعب عاق لي ريجانبي لاق سابع

 مل-ف مويلاالا طق لزن. ل ضرالا ىلا لزر' كل ءاذهلاةف كلم هنملزنف مويلاالا طق جتفب لو مويلا عتق ءامسلا نم

 الاهنم فرح قت نل ةرقبلاةروس متاوخو باتكلاةعتف كلبة ينامهتؤرل بأ ندور شب القد

 ةربر ٠ ىبأ نع (م) بابلا عنف توصك انوص ىأةمجتملا داضلاو فاقلإب وه (اضيقن عمسهلوغ) ه هةيطعأ

 جادخ ىه جا دخ ىه جا دخ ىهف نارقلا مالاوبفأر قي ص نعل سو هيلع هنن قلصت اكوضربلا علاق

 قىلاف ىسرافاب كسفن ىفاهم ًارقالاقوىعارذزمغف مامالاءارو نوكس: :انايحاناةرب_رهابألب تلقف لاق م اىريغ

 نيفصأ ىدبع نإد وىنس ةالصلا تمسفق ىلاعتو كرابتهنلالاقلوقني ملسو هيلعهننا ىبصهننالوسر ت تر

 تارضم ا عيج مفد ىلع رداقل

 اهفصنق
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 رمسفملا كل ذكف ضي رملاة اع نع ف شك يف بيبطلاهيفرظني ىذلا ليل دلا وهو ةرسفتلا نموه لق وريسفت
 لاقي بصالاىلا عوجرلاوهو لوالا نمهقاقتشافليوأتلاامأو اهتسصقو اهنأشو ةبآلا ىنعم نعفشكي
 لفن والاف هلشم ةدوصقملا«تاغ ناب «هنمدارملاوةباغلاىلا ئئشاادروهو فرصنافهتفرص ىأ ل اافهتوأ

 فقوتي ريسفتل انا ليوأتلاو ريسفتلا نيب قرفلاوةآلا ظفللةقفاوملاةطبنتسملاهوجولاو ىئاعملا نايب
 اهظفلو د(ةذاعتسالا ف لوقلام لعأهتناوحيحصلا هفل ىلع فقو تيلي وأتلاو عوم ملا لقنلا ىلع
 ميجرلا ناط.كا نمهئلإب نءتساف نار غلا تأر قاذاف ىلاعنهل وق ةقفاومل مجرلا ناطيشلا نءةئلابذ وعأراتخا

 نمدعابتىأ نط _ثنمهإص أن اطيثلاو ذوءيذاع نمهاشخ ا اممهب عنتماوهيلا عيجتتلا هنابذ وعأ ىنعمو

 ناطيشو سنالاو نا نم تاع مراع لكل مسا ناطيشلاو قرتحاو كلهاذا طمشي طاش نم ليفقوةمحرلا ١

 ةسوسولابمبري ىأ لعاف نعمل يعف ميجرلا دش ةيبضغا!ةوقلا هيف كال ذافرانلاة وق نم قوا_خم نجلا

 موج سم ليقو باذعلاب موج ىمليقو عمسلا قارتسا دنع بهشلاب موج سم أل وعفم ىنعبليقو رشلار
 ةلئسملا) لئاسم هيففةذاعتسالا ؟-امأو ىلعالا “الملا لزانم نعو تاريخا نعو ةجرلا نع دورطم ىنعع
 اوهسوأ|دمعايك رثءاوس هنالص ل_طبتملاهكرتولق ةالصلا ف ةئس ةذاعتسالا نا ىلعرووجاقفنا ( فوالا

 وأةالصلا ف تناكءاوساهم وجوءاطع نع حو اًضيأ ذوءتر ناةالصلاجراخ نآرقلا“ىرافلبحتسو

 رهاظبوجولا ل يلد بوجولا طاقسا ىف ئك ةدحاوة ىمهرمخ ىف لجرلاذوعناذا نب ريس نبالاقو اهريغ

 ليلدوابجاو نوكيف ذوعتلا ىلع بظاو لسو هيلع هللا ىلصىنلا ناو بوجولل ىمالاو ذعتساف ىلاعتهاوق
 هتفو نع نايبلاريخاتو ةالصلالامم اة ج ىفةذاعتسالا ىفارعالا معبر مسوهيلعهنلا ىلص ىنلان ا روهج ا

 ذعت_ساف ةءارقلاتدرأاذاءاملعلا ريهاج دنعهانعم نابذعتسساف ىلاعتهلوق نع (بيجأو) زئاجريغ

 هيلعهنلا ىبصىننلاةبظاو ٠ نءبيجأو ةالصلاىلا مايقلامتدرأاذ!هانعماوا سغافةالصلا ىلا متقاذاهلوقك
 تالاقتتالاتاريبك-ك ةبجاوب تسل ةالصلا لاعفأ نم ةريثكءايشأ ىلع بظاو لسوهيلعهتلا ىلص هنأ سو
 روهجلادنعةءارقلا لبقةذاعتسالاتقو (ةيناثلاةلئسملا) اهلثمذوعتلا ناكف ةال_-هلا فتاحيبستلاو
 نبا نعنيتياورلاىدحاو دواد لوقوهو ةءارقلادعب هنا ىخنلا نع ىحواهجراخو أ ةالصلا ف ناكءاوس

 لسيللاب ةالصلا ىلا ماقاذا لس .وهياعهللا لص ىنلا ناكلاق ىردخلا ديعس ىبأ نه ىورامروهجلا ةق نب ريس

 مئاريبكرك أ هللالوق.مث كريغهلاالو كدج ىلاعتو كمسا كرابتو كدمحبو مهللا كناصسلوقي مربك

 اذ هلاقو ىذمرتلاهجونأ هئفنوهخفنوءزم* نم ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلاهتلايذوعألوقي

 ىبأ نعقاسنلاودوادىبالو مصيال دج ل اقوهلاجر ضعب ىف ملكت دقوبابلا ف ثيدح رههشا تدل

 لاقىهةالصى أى ردأالورمسلاقةالص ىلص لسوهيلعهنلا له ىبنلا ىأر هن مطم نب ريبج نعوهوحن د
 هخخفن نم ميجرلا ناطيشلا نمهتفاب ذوع ا ثالئاليص أ وةركب هنلا ناصيسوائالثاريئك هنن دجلاو اريبكربك أها

 نج نم نال نونجلا ةنوملاليقودوادوبأ هجرخأ ةئوملاهزمهور علا هئفنوربكلا هخفن لاق هزمهو هثفنو
 عطقيلةالصلا فهبسثلا نمهيقلي ىذلاوههخفنوةالصلا فهسوسوب ىذلاوههزمه لبقو هلقعتامدقف
 مدقناهب هنع بيجأوهللاب ذعتساف نآرقلا تأرقاذاف ىلاعت هلوقرهاظب روهجلا فلاخم جتحاوهءالص هيلع

 و( ةثلاثلا ةلئسملابةلدالا نم مدقت مانا ةءارقلا دعب ناضمر مايف ىفذوعتي و ةب وتكملا ىف ذوعتيال كلاملاقو
 ىلاعتهلوق ةقفاواةفينحوب أ لاق هب و ميجرلا ناط. ثلا نم هئلابذ :وءأىفاشلا دنعةذاعتسالا ظفل نم راتخا
 ميلعلا عيمسلا هللابذ ,وعألوقي نأىلوالا دجألاقو مطمن ريبج ثي د .و ميجرلا ناطيشلا نمعتإب ذعتساف

 ديعس ىبأ ث ردو ميلعلا عيمسلا وه هناهنلاب ذعتساف ىلاعتهلوق نيب وةبالا» ذه نيب امج ممجرلا ناطيشلا نم
 جوك هه سر

 ءاشيام ىلعوهوريسع لكل
 ريدج ةباجالب و ريدق

 باكلا ةحئافإل
 حيصالاو ةين دم ليقو ةيكم
 ةكعب تلزن ةين دمو ةيكم اهنا
 تلزئ مةالصلا تضرف ناح

 ةلبقلا تلوح نيح ةذيددملاب
 مأ ىهاسو ةيعكلاىلإ

 هيلعلاق ثيدحلل نآرقلا
 ًارقي/ نمل ةالمال مالسلا
 ىلعاطاهثالو نآ ارقلامإب

 نآرقلا ىف ىتلا ىتاعملا

 ةيفاكلاوةيفاولاةروسو

 هلوقلزنكلاةروسو كالذل



 لب وطلاب سبل ةلالضلاو
 لحمل اريسسقلاب الو ل#ملا

 ال جرهيف مدفأتنكو
 اراصقتسا ىرتأونؤأو

 اذه كرد نعرشلاة وقل

 رذحلا ليبسلا ذخأورطوا
 5 راخل !نكمبوكر نع

 هللا قيفوتب هيف تعرش
 لك قئاوعلاو
 «ةيمسوإ ةريسي ةدامىف

 قئاقحو ليزنتلا كرادع

 رسبملا وهو «ليوألا

- - 

 ه-ةمعاؤ#
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 ارتاوتم تشمل ماهنماوف ذح راهتحصباو ريخ أو فحاصملا ف ةعابجلا ونانعاهتبن أو ةباحصلا هنعاهطب- طو

 دارملانالاق نءامافةنيابةءالوةداضتمتسدلو ىرخ أ اهظافل أ و ةراتاويناعم فاتت فرحالا هذ_-هناو

 ىلاراشأ م .و هيلع هللا لص ىننلا نال ضخ اطفن صقلاولاثمالاو ماكحالاك ةفاتخ ناعم ةعبس فرحالاب

 ةبالادب | مر هنا ىلع نيم لا عا_جاررةتدقو فرحب فرح لادب او فورحلا نم د>او لكب ةءارقلا زاوج

 اًضادسافف مياععيمس محرر وذغناكملءجيف ىآلا متاوخدار لا نالاق ن« لوق و ماكح هب ايلاثمأ

 لوسرناامهنءهللا ىضر سابع نبا نع (ق) ملعأ هنو نآرقلا مظنريبختز وجيالهنا ىلع عاجلا اطخو

 ىهتاىتح قدي زي وهدي زتس ل زأ لف ىدازف هتعجار ةفرح ىلع لبي ريح قار ةألاق تو ناعوت لصمتا)

 ”قرسالاقةدايزلا) جوزعمشا نم ب بلطي نأ لد , ربج نمبلط لز أ ثيد- 1 !ىنعم فوحأ ةعيسيىلا

 بعكنإ" فى أن ع )»0 ةعب_بأاىلا ىهتن ع زيف لجوزعهب ر لب ربج لأسإ وفيفت>تااوةهسوتلل

 وست غرقارتفو | لدمتدي اعاهتركن ًامءار وأ ارقف ىلصإ لجر لخ دف د>سملا ف تنك لاق هنع هللا ىضر

 ةءارقأر قا ذهن ا تلقف لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يل ءاعيجانلخ دةال_دلاانيضق امافهيحاص ةءارق

 0 01 اهنا لسانا لوضران مافهيحاسةءارق ىوسةءارقأر قف رس ل دف ةيلعاف كفا

 ىًّرامافةيلهاجلاف تنك ذاالوبينذكتلا نم ىسفن ف اة يباح ملسوهيلعهنلا ىل_كىنلا

 ىللاقفاقرف ل جوزعهللاىلارظن اا ءاكواقرع تضفف ىردص ىف برض ىنيشغام ل_سوهننا ىلصهننالوسر

 نيفرح ىلعهأرقا نأ ةيناثلا ىلادرف ىتءأ ىلع نوه نأه يلا ت ددرف دحاو فرح ىلع أرق! نا ىلا ل -رأ ىبأإي

 ا دع كلوف وس لجأ ردا ااا رف ىتمأ ىلعن اا 3

 0 ل ذاالو ييذكتلا نم ىسفن ىف طةسف

 بيذكتلاب مزجلا ناطيسلا!هل سوسوفاككشموالفاغ ةياهاجلا ىف ناكهنال ةءاهاجلا فهيلع تك

 اهياعرهسوملاذارطاوحلاهذهوه دةتعي مابي ذكست هباق ىف ناطيشلا غزنو ةشه دوةربح هنرتعا هنا هانعم ليقو

 ملسو هيلع هلأ ىلص هب رض ضايع ىضاةلالاق (اقرعتضفف ىردص فب رذهلوف) اهبذخاؤيالناسنالا

 قرفلا (اةرفىلاتهنلاىلارظن أ فاكوهلوق) مومذملارطاخلا كلذهيثغدق هآر نيحهلا يشتهر دص ىف

 كلذهنعلازأام هب رض نيحةمظعلاو فوحلاوةييطا نمهي_ثغهنأ ىنعملاوةي_ثحلاو فوحلاكي رحتلاب
 تاوعدلاقابام او اعطق ةباحم لمس م هانعم (ايتلات لة سماهتددرتد ر لكبكلولااعتهلوق) رطاخلا
 هللا ىلص ىنلا نع دوعسم نبا نعد دذسإ ىوغبلاىور ل تتصل ةباجالاةوجرذ

 لكلو نب ورهظ هنم فرح لك. ىورب و هنمةبآ لكل فرحأ ةعبس ىلع لزن نآرقلا نا لاةهنأ سو هيلع

 مهن ًاماوقأ خ نع ثدحامرهظلاهانعم ف ل قودي وأت نطبلاو نآرقلا ظفلر هظلا هانعم ىف لق علطم د

 ريدتلا نطبااولزنأ5ناسللإب ةوال-:لارهظلا ل يقو ةظع نطابلا فو رب_خرهاظلا فوهفاوبقوءفاوصع
 قدصب نوكت مهفتلاو ربدتلاو نيقلتل او ميلعتلاب ن وك :ناسللاب والاف باقلاب ركسفتلاو مهفتلاو

 هانعم (علطم دح لكلوهلوق) ضخ !لاللا نم معطملا بيطو لمعلا صالخاوةمرحلا مظعنوةيناا

 الا او بدت لعلنا سف دقو مهفلا علطملا ليقوهماع ةؤر دما كان ندعم

 معأ ناو ميلع لع ىذ لكق وفو ريغ ىلع هحتفيالام ىئاعملاوليوأتلا نءزي زعلا

 ناب وهو ىلمغا, ف كو هورسفلا نمةغالا ف هإصافربسفتل ااماف لب واتلاوريسفتلا ىنعم ىف لصف

 اهي رغو ظافلالاتادرفعصتخءامف لاقي د_ةوريسسغتو هفهانعمو ئشلا هب فرءيام لكم ةلوقعملا ىناعملا

.- 



 نأ

 ةروس نونامتو ثالث كل ذف ةكك نآرقلا نء لزنام بترئاذهف « نيففطمال ل, ودهاجلاقو نونمّوملا

 اهلزناملواف ةروسنوئالثود_اف م ةنيدلابلزنامامأو تاقثلا تاياور هبهلءترقتساام ىلع

 دي دهلامث ضرالا تازلزاذامث ءاسنلا مثة_:كمملامت بازحالامث نارمعل م لافنالامث ةرقبلاةروس

 نكمل مش قالطلامث ناسنالا ىلع تأ ل همث نجرلاةروسمث دعرلامث ملسو هيلع هللا ىلص د#ةر وسم

 ةلداجما مث نوقفاذملا كءاجاذامتجحلامث رونلامث جفلاوهللا ارصزءاجاذا مث سانلامث قلفلا مث رسشحلا مث

 نم مهنمو ةدئاملامث ةبوتلامث مجفلامث نياغتلام ةعملام فلام م.رحتلامث تارهخعامن
 ليقوةككت زن ليقف ىروش ىف اوفاتخاو ةنيددملابنارقلا نملزنام بدترتا ذهفةب وتلا ىلعةدئاملا مدقب

 ىلاعت هللا ءاش نا هعضاوم ىف كلذ رك فنسو ةني دملابتلززن

 هللا ىضر باطخلا نب رمع نع (ق) د( كلذ ف ليقامو فرحأ ةعبس ىلءلزن نآرقلا نوكف لسفإل
 ملسو هيلع هللا ىل_ص هللا لوسرةايح ىف ناقرفلاةروس ارقي ماز- نب ميكح نب ماشه تعمسلاف هنع

 تدكف ملسو هيلعهللا ىلصةللالوسر اهبثر قي ةريثكف ورح ىلع ارقي وهاذاف هنءارقل تعمتساف
 اهؤرفتكتعم_سىتلاةروسلاهذه كأرفأ نهتلقف هئادربةببلف لس ىت- تسب رتفةالصلا ىف هرواسأ

 اهين أر فأدق إ_سوهياعهللا ىل_سهللالوسرناف تب ذكتل ةؤ إ_سوءهيلعهنلا لص هنلالوسر اهنا رقأ لاق
 تعم سىاهللا لوسراي تلقف ٍملسو هيلعفللا ىل_ههللالوسرىلا هدوقأهبتقاطناف تأرقامريغىلع
 ماشهاي ار قاوإ_سرأ لسو هيلع هللا ىل_سهتنالوسرلاقف اهيدئر قت فورح ىلع ناقرفلا ةروسأر قباذه

 ىلصىنلا لاق مثتلزنأ اذكع )سو هيلعهللا ىلصةنلالوسر لاقفاهؤرقب هتعم_س ىنلا ةءارقلاءياعأرقف
 تازئأ اذكع _سوديلع هللا ىلصةنلا لوسرلاقف ىفأ ارقأىتلا ىقءارقب تأرقف رعايأر قا ملسو هيلعفللا

 هلوف) هنمرسستاماؤر قاف فوحأ ةعيس ىلع لزنأ نارقلا اذه نالإسو هيلعةللا لص هللالوسرلاق مث

 (.:ادربهتببلف هلوق) تبثتلا ص, رتلاو ةالصا!ىفوهو هلئاقأو همشاوأ ىأ (ةالصلا فه رواسا تنكشف

 نايب هيفوةبالا نمذوخامهبهتب ذجو هقنعىف هئادر عءاجع تدل ءانع و كوالا ءابلادب دب وه

 هزوجنام ىلا لو دعربغ نم هوعمسك هظفل ىلعةظفاحلاو 4_:ءبذلاو نآر قلاب ءانتعالا نم هيملءاوناك ام

 رم نالوهرب زعت ىهتقيامه دعتبشرم هنالف هلاسراب رمع إسوءيل هللا ىلص ىنلا ىمأامأوةيب رعلا

 هماعيالاءاه»وجوو ةءارقلازاوج نم لعي ناك لسو هياعةنلاىلص ىنلاوةءارقلا ىف هتفلاخىلا هبسنامنا

 اذ_هناهلوق) .قلطملا نكمي ةءارقلا قيقحنو بلقلا روطح نم نكس ال بباموهوأر فاذا هنالورمع
 فيفضتاا فوحأ ةعب_س ىلع هلازنا ببس ءاماعلا لاق ( هنءرسستاماؤرقاف فوحأ ةعبس ىلع زئأن آرقلا
 نورثك الالاقورصخحلاهبدصقيلو ليهستو ةءسونوهليةف فرح ةعبسدارملا ف اوفلتخاو ليهسنلاو

 لاللا ردباشتملاو كلا او ديعولاو دعولاكىناعملا نم عبس ىف ىهليق مثف رح ةعيسىف ددعلارصحوه

 نء«نآرقلاتاماكب قطنلا<-يةيكوةوالتلاةروهى ىهليقو ىهناو ىمالاو لامالاو صدقلاو مارحلاو.
 هللاربفهوجولاهذهىف تاغللا ةفلتخم تناكب رعلانال ةلاماورمصقو دمو قيقرتو مخفتوراهظاو ماغدا

 برعلا تاغل نم تاغا عبس ىهةديبعوب ألاقو هناسل ىلع هس هتغل ىقفاوبامب ناسنا لك ًارقيل .وملاعىلاعت

 ليفقو علا لهأو ليذهو نزاوهو شي رق ةغاىه ل قو اهالعأو برعل !تاغاحصف أ ىهواهد عمو اهم
 ىف ةعقحي ىهلب ليقوةدحاو ةلكىفةعمةجيريغزي زعلا نآرقلا ف ةقرغمىهو اهدحورسضملاهاك ةديسلا
 عبس ىه ليقو سيب باذعإ وان رافسأ نيب دعإب و بءلنو عترنو توغاطلا دبعو ىلاعندهل اوةكتاماكلا ضءب

 ملسوهيلعهللا ىل ىبنلا نع تضافساو ترهظ ةعبسااهذهنال ثيدحلل قفاوملا مي حصلاوهو تآ ارق

 عفا تر را

 هيف نوئالثو دحافهلوق م
 رغغالن وب الث دو دعملا نا

 ىروشنأرك فيس من
 لوق ىلع ةنيدملابتازن
 نوثالثو د ىهف هيلعو
 4 26 26 فم ها



 قاطسو اياتك هنباجا
 هوحولاهءاع تال وتلا

 ت'انقلاو +: تارثعالا

 عييدبلا ىملع قئاقدلانمْضتم -

 لئاؤاقإي انلاع تاراشآلاو

 ايلاخ ةعاجلااوةنسلا لهأ

/ 

 عومجع تف نارقلاءارقب لقاار هسا هأهيفو تباثنبدب زثيدح مدقنو حي نسح ثب دح لاف

 كرتامتاوإسو هيل هللا لص هللا لوسر نمز ىف مهلاوفيلاتلااذه ىلع ناك نآرقلا نا ثريداحالاه ذه

 ضعب خسني ناك كةوالنلا نم ئشلا دعب ئيثلا فرب وضع ىلعدري ناك خيسنلا نال دح او فدعص» ىف هوجح |

 نبدلانمأ طالتخاو فالةالاىلا كلذ ىدأ هتوالت ضءب مفرولد_> اوهنال فحصم ىف عمج إف ةماكأ

 مهنءىلاعتهنلاىضر نيد_ثارلا ءافلخلا هع فوم خسنلا نمزءاضقنا ىلا بواقا1 ىف هباتك هللا افمخ

 ىلصهلوسر ىلع لجوز عهللاهلزن 5 نيتفدلا نيب نآرقلا اوعجان !ةباحصلا نا جحصلا ليلدلاب تنثو
 هلأوهو تي دحلا ىفانيبم ءاجامهعج ىلع مهاج ىذلاوأيث هنماوطقنوأ هيفاود از نأريغ نء لسو هيلعةنلا
 ةفيلخىلإ اوءزفف هتظفح باهذب هضعب ناهذاوفاذخلاجرلا رو د_دوفاخللاو سعلا ىفاقرفم ناك

 عضوم ىفهعمج ىماف مهيأر كلذ ىف ىأر ف«ءج ىلا هوعدف ركب ىلأ ملسوءهيلعهللا ىلصنيملاءلابر لوسر

 اورتأوأ اومدق نأريغ نم إسوهياعهتلا ىلصةتلالوسر نءهوءمساكه وبتكسف مهعيج نم قافناب دحاو
 ملسوهيلعهتلا ىلصهللا لوسر ناكو ل_سوهيلعةنلا ىلههننالوسر نه هوذخايمل ابدت رفا وس رولا

 هيلعلي ربجفيقوتبانةحاص٠ىفنآلاوه ىذلا ببترتلا ىل- نآرقلا نمهيلعلزغيام مهماعب وهباحص أ نقلي

 اذك ةروسىفاذك ةبآبةغ بتك_:ةنآلا هذهناةيآلك لوزن د:ع همالعاو كلذ ىلع هايا مالا

 ظوفحلاح والاف بوتكمنآرقلان اف هبيترتىفال د_حاو عضومىفهعج ف ناك ةباحصلا ىسنأتبثف
 ناكإ-_سو هيلعهللا ىلص ىنلانأ سامع نب !ثيدح فحص دقو نالاانفحاصمىف وهىذلاوحنلا ىلع

 هيفقوت ىذلاماعلاف هضرعهناو ناضمرىف ةىم ماع ظىفمالسلا هياعلب ربج ىلع نآرقلا ضرب

 لب ربج ىلع سو «يلعهنلا ىلص هنا لوس راهضر عىتلا ةريخالاةض رمل هش تداث نب زنالاقي و نيت ىم

 ةباتكف تباثنبدن زركب وبأ ءاقأ اذهو قتاماهيف قب وحناماهبف خسن ىتلا ةضرعلا ىهو مالسلا هيلع
 نآرفلا عج ناكف نيت سم هيف فون ىذلا ماعلا ف سو هيلع هللا لص ىنلا ىلع أر قهنالاهمهمزلأو فحصلملا
 هلاناورك ذلاانلزن ىحانا ىلاعت لآقام ىل عهظف- ىفه دعول اقيقحتو هدابعل ىلاعتةنلا نمةجر ةمالا ىف هئاهقيلايبس

 رهشوف ايندلاءامسىلا ةد_حاوةلج ظوفحملاح والا نم ديلا نآرقلالزنأ ىلاعتةنلا نأ معاو نوظفاخل

 ةدم سو هيلعةللا ىلص ىنلاىلا البلا هيلعىل, ربج ناسل ىلعاقرفمهلزني ناكمث ردقلاةليل ىف ناضمر

 ةوالتلا فه مدترتريغ نار قلا لوزن بتر تو ىلا هتهلل'ءاشام ىلع ث دحت ام ثود_>وةجاحلادنعءاموحت هتلاسر
 كب رمحسابأ ارقاةكع نارقلا ن٠لزئاملواف مل_سوهيل عدللا ىله هللا لوسر ىلع هلوزن سنتر ئاماق فدصملاو

 حبسمث تروكسمشلا اذامث بطىبأاد تيتمث رثدملام لمزملااهسأايمأ ملقلاونونمث قلخ ىذلا

 تايداعلاو مث رصعلاو مث ح ريشنملأمث ىح_ذلاومث رجفااومث ىشغياذا ليالاوم ىلعالاكب رمسا

 هللاوه لقمت ليفلامث نورفاكلااهبأيلقمث ىذلاتيأرأمث رئاكداام# اطأمث رثوكلا كانيط ءأانامث

 ةمايقلامث ةعراقلامث شي رقفاليالمثنيتلامث ج وربلاةروسمث ردقلا ةروسمث سدعمث مجسلاومن دحأ

 نملامث فايرعالامث ضهث .ةعاسلاتب رتقامث قراطاامث دلبلاةروسم“ قمم تالسرملامث ةزمطام“

 ليئارسا ىبةرؤسمث صصقلامث لمنلامث ءارعشلامث ةعقاولامث هطمث ميم مث رطافمثناقرفلامث سم

 نمؤملامث صزلامث ايسمث نامقامث تافاصلاومث ماعنالامث رخام فسوب مث دوهمث سنوبمت

 ةيشاغلامث تايراذلامث فاقحالامث ةيئاملامث ناخدلامث فرشزلامث قسعمح مث ةدحسلامث

 روطلامث ةدحجسسا !ليزنتمث نونمؤملا لف أدق مث ءايدنالا مث مهاربامث حونمث لحتلامم فهكلام

 تقشناءامسلااذامثترطفن!ءامسلا ذا مث. تاعزانلامث نولءاستي معمن لئاسلأس مث هقاحلامث كلما
 ءاطعو كاحضلالاقو توبكسنعلا سابعنبالاقف ةكبلزئامرآفاوفاتخاو توبكسنعلامث مورلامت

 نونمؤما



 نيس: 5:ج ب ب عنا ظ غي يي

 نآرقلا نم ئش ىفتباثنب د. زو مت متفلتخا اذا نييشرقلا طهرال ناثءلاقو فدحاصملا فاهوحخسنف

 فدعما!نامتدرفحاصا!ىففحصاا اوس اذاىت-اولعففمهناسا: لزناماف شي رق ناسلب هو.تك اف

 فدع م .و ةفي لك ىف نآرقلا نه كلذ ىو ا سمو او سن ام فدع - قؤأ لكيلا لسرأو ةصفح ىلا

 بازحالاةروس نم ةبآت دقف لوقي تباث نب دب هز عمسيفيابل زنب ةجراخ ربحأو اهشن ,الاق قرح نأ

 ةعزخ عماهان دج وقاهانسعلافاهمأر قا سوه .اعهلنا ىلص هللا لوس رعمسأ تنك دق فدحصلا تدكءسن نا

 ىلاق ف>صم ا ىفاهتروسىناهاذقحلافهيلعهللا اودهاعاماوةدص لاجر نيم وا نمىراصنالا تباثنبا

 قداز نيلجرةداهشهنداهش )سو هيلعهنلا ىلههنلالوسر لعج ىذلا تباث نب زخ عمناملا نبا ةياور
 صاعلا ننديعسوربب زلا ن.هنلا دمعلاقوهوباتلاد, زلاقف توب ادا! ىفذئموباوفلّدخاباهش نب الاقةباور

 ظافلأبب رغ حرش © رشا ؛ رقناسلب هناف توباتلاه وشك ١لاقفنامءىلا مهفالتخا عقرف تواتلا

 | ىتلاةءقولاهب دارأو مهلتق ناوأل ىأ (ةماعلالهألتقار ؟ وبأىلاثعبهلوف) امهم قاعتيامو نيثيدحلا

 ءارق نم ريثك قاخاهف ىلا تق ةدرلا باعصأ أعمةدرلا ةءقو ىه د تن د_صلاركب ىلأ ؟نمزىف :ءاعلاب تناك

 دادعىف ىهو رئاعاطو ةكم نم مايأ ة-عب رأىلعو فئاطلا نءنيموب ىلع ن نعلاب ةئيدهةماعلاو نآرقلا

 هتعسردصلا حرشودربلا ابو, اورملاىلا هوركملاس نيو رثكىأ (لتقلار >ةسادل اوق) دحن ضرأ

 نيعلا مضب بسعلاواهيف بةكي ام ىهوةعقر عج (ءاقرلا نءههجأنارفلاتءيتتفهلوق) ربما هلوبقو
 هلوق) ةفخل هيد_-اوقاقر ضد. ةرا# فاحالاو هفعسو للا دب رج وهو بيسع عج نيتلمهملانيسلاو

 نامراب تيمسريغالءايلا فيفحكوةزمطارسكب (ةينيمراحتف ىف) ماشلا لهأ عم ىأ (ماشلا لهأ ىزاغب

 نوكسوةزمطاحدفب (ناحيب رذأو) همساب تيمساهبلزن نلوأوهو حون نب ثفاي نب ن مول نب ىلا نبا
 ةمجتلاو ثنأتلاو في رعتاا فرصلا نم ناو. ةسجا بف ىنج نب |لاقواهطبض ىف كلذري غو لاذلا
 رخآ تدجو ىتحهلوق) ةريثكدالب ىلع لمتشي مككلادالب نم عضوموهونونلا وفاالاوبدك رتلاو

 ىلا بازحالا ةروسنمةبآ تدقفرخالا ثي دما فو (ىراضنالاة زن ىف أ عموأةع زخ عمة وتلاةروس
 نألعافةي الاهيلعفللا اودهاعاماوؤ دصلاحر نينمؤملا ن٠ىراصنالاتباثنب هع ْزْخ عماهان دجوف هلوق

 لوالاث يدا ىف روك ذملااماف نايضفامهو ىتاثلاث يدا فروك ذملاري_غلوالا ثيدحلا ىف روك ذملا

 اهدعبامو اردب دهش ىراصنالاراحنلا نب كالام نب رمع نب ةءلعث نب مرصأ نب دب ز نب سوا نب "عزو وهف
 فروك ذلاامأوربلا دبع نءاءرك ذاذك ةبوتلاةروسرخ هدنعت دجو ىذلاوهو ناهعةفالخ ف فوتو

 ىراصنالا ىسوالا ىمطلاة دعاس نبةياءثنبهك اغلا نب تراث نة زخةرامعوب ًاويفىناثلا ثدحلا
 نم هنأ ب -ةفدلوق ) بااط ىبأ نب ىل عم نيفص موب لّتقو اهد_بامو اردب دهش نيةداهشااىذب فرعي

 تح ىذلا ل_هالا نمنارقلا خسن بلط:ناكهناهانعم (ةمي زخ عماهان دجوف هلوقىلا بازجالا ةروس

 دحاولالوقب نآرقا| تابثا هيف سيلو ةعزخ عمالاة. آلا كلت دع لف هيدب نيب و لسو «ياعهثلا ىلص ىبذلا يصاب

 هقنالوسر امج تالا اهعضوم لغو لسو «يلعشنلا لك هم! كور نم اه انا رنا

 لاجرلاهع.شتواهمأر قب ! لو هيلع لنا ىلههللالوسر عمسأ تنكدق ثيدحلاهبح رصاك ملسو هيلع هللا ىلص

 ىف تيثدقف ةباحصلا نمهريغودب زدنعاظوفحم ناك ميظعلا نآرقلا نال مءثتادحتسالالر اهظتسالا ناك

 نق اصنالا٠ نم مهاك ةعبرأ سو يلع ىلصةهللال وسر دهع ىلءنآرقلا عج لاق سنن ءمجحصلا

 ىفهاجرتأ اىتمومع د -- !لاقدب , زوبأ نم سنال تلق تراث نبا ىنعيدب , زودبز وبأو لبج نبذاعمو بعك

 ىل_ههللالوسرلاق لاق رمع نبا ثيدسح نم ىذمرتلا ج رتسأو ديبع نبدع_دب ز ىبأ مسا نيحيحصلا
 ةفيذح ىبأكومملاسو لبج نبذاعمو بمك نيىأو دوءسم نب نمةعب رأ نم نآرقلااوذخ ل_سو< ٍدلعةتلا

 ءامنالا موا ع ثتراو

 تاراه _كاوذ فقم
 تاكربلاوبأ تاماركلاو

 دوم نبد_+أ نبهللا دبع
 مالسالا لبا عفن قسنلا

 ندب نيما لاو هنا: لوط»



 حاتفم ليزغتلا رارسأ

 لل وأتلا قئاقح راسا

 نحرلا مالك ناجرأ
 نايبااو ىناعملا لع بحاص

 عورفلاو لوسالا نيب عماجلا
 لوقعملاف هيلا عوجرللا
 ندلاوةلملا ظفاح عومسلاو

 نيملسملاو مالسالا خيش

 هلوقوهنايسن ىلات د_كفوأ نآرقلا تكرتلوق.نأهركف كرتلانايسنلا لد ل يقو هاياهاسن أ ىذلاوهو

 هدهعتءوساوأ هنمردص ب ذىلءنايسنلابب قو ىأءايلاصتذو نيسلادب دشتو نوذلا مضب وهى لد

 لاقعلا نماصلخت ىأ اهلقع ىلبالا نماتلفتهانعمىفولاجرلارودص نماجورت ىأايصفتدشأهلوقو نارقلا

 سو هيلع هللا ىل_مهنلا ل اوسرلاقلاق هنعهللاىضرةدامعنب دهس نع # هب طب رتىذلالبحلاوهو

 عوطقموه ليف مدجالا دوادوب اهجرخأ مدجأ ةمارةلا موبهنلا ىتلالا هاسنيم*”نآرقلا ارقي 'ىرما نمام

 هللا لوسر نا هنع هللا ىضر كلام نب سن نع 2# 00 اولا عوطق وعل يقود

 بوب ذ ىلع تضرعو دحلان رملجرلااهجرخير ,ةاذقلا ىتح ىتمأروج أىلع تضر علاق د بلعاقا قم

 لاقو ىذمرتلاودوادوبأ راكم عملا ةناوأ نآرقلا نمةروس نه «مظعأابن ذاهي دافعا

 لاق ل سو هيلع هللا بص هننالوسر نا ءهنءهنلا ىضر رمح نهللا د- بع نع (قف) ب : سررغ ثريدح

 ضرأىلا هإ_>زوجالف فحصا!نآرقلابدارأ ءوبلان نأ ةفاخود_ءلا ضرأىلا نآرةلاباورفاسال

 ىنلا نال كلذ نم سابالف نآرقلا نمةيآ هيف مهيلااب اك بتل :كولوم.ؤدراولا ىهمنالرافكا ادالبد ئهو ودعلا

 1 وانني ءاوسغ لكلا اولاعتباتكلا ل_هأ ايلق مورلا كلم لقره ىلا ب 3 لسد دلع هبا ىلص

 لسماع لسنا لوسر تعمسلاق عجرتسافلأسمئأر ةبلجر ىلع م هنا نيصح نبن ارم نع * |

 ىدذمرتلاه_جرخ سانلاهبنولاس نآرقلا نؤرقيماوف ًاعىحيسهنافهبةللالاسلف نآرقلا ًارقن ملوقب

 لاقو ىذمرتلاهبرخ ًاهمراحت لحتسا نم نآرقلاب نمآ ام ملسو هيلعهتلا ىلههنلا لوسرلاة لاق بيهد نعم

 نآرفلاب رهاجلالوت» ملسو هيلعهنلا ىلدهنل ال اوسرت ءمسلاق صاع نب ةبقع نع « ىوقلابهدانسا سيل

 بي رغنسح ثيدح لاقو ىذمرتلا هجر ةق دصلاب رسسملاكنآر قلاب رسملاو:ةدصلاب رهاحلاك

 نبدي ز نع (خ ) *فرحأ ةعب_س ىلع لزن هنوكفوهلوزن ببترتو نآرقلا عج ف ىنانلا لصفلا إب
 دقلتقلانا لاقفىنءاجرمعن اركب وبألاةفرمعهدنعو ةماعلا لهأل_تقاركب و بأ ىلإ ثعب لاق تباث
 نآرقلا نم_هذيف نطاوملا لكفءارة'ابلّتفلارحتسي نأ ىشخ أ ىناو نآرذلا ءارقب ةماعلا موب رحسا

 سو هيلع هللا ىلسهتنا لوسر هطعغي لأ يش لعفأ 'افيكرمعل تلق لاق نار ةلاعمج : رمأتنأ وأ قاوريثك

 قى .ًارورعرد ههل 00 دف ىردسل] عرش تح كلذ ق ىف جار كر لع خ هللاو هرمع لاف

 ىولا تكن تنك دف كمهتال لقاعباشلل-جركنارك وب أى لاقفد زلاق رعىأرهئذلا كلذ

 ناك املاب+ا نملبج لقن ىنفلكول هنناوفدب زلاقهعجاف نآرقلا مينتف 0 اوسرل

 لاقف | سا لودر سعي ايش نال نيك قف نآ رقلا 1 نس رمان كرا

 ةباورفوركبىبأ ردصهل حرش ىذلل ا تت او ركب وبل زيوريخ هللاو وهركبو بأ
 لاقايأرىذلا كلذ ىف تيًرورمجورككى ار دصدل حرش ىذلل ىر دصهنبا حرش ىت> ىنعجارب رم لزب لف

 ع.ةبوتلا ة ةروسرخ 1 تد_جو ىتحلاجرلارودصو فاخللاو بسعلاو عاقرلا نمهعجأ نآرقلا كفن

 اهتقحلافةءاربإر خا ىلا كفن نملوسر م ءاج دقاهريغدحأعماه دجأ لف ىراصن الا ع زن ىلأ عموأ تع زخ
 دنعم هلناءافوت ىتح هنايحر مع دذع مثةللا ءافوت ىتح هنايحر كب ىف دنع فدملا تن اكفلاق اهتروس ىف

 ناهثع ىلع مدقن اعلا نب ةفيذح نا سن نع (خا) فزخلا ىنعي فاخللاةاورلا ضعب لاقرمعتفب ةصف>
 ةءارقلا ىف مهفالتخاةفيذح ع زفاف قار ءلالهأ عمناجيب رذأو ةينيمرأحتف ىف ماشا له ىراغب ناكو

 ىراصتلاودوهلا فالتخاباتكلا ىفاوفل نأ لبق ةمالا هذه كردأ 02يوم اان نامئعل غي ذح لاذ

 رماف هيلااهب تلسراف كيلااهدرن م ف خاصملا ىفاهخ#نن فحسلابانيلا ىلسر نأ ةصفح ىلا نامعلسراف

 مهنعةنلا ىضر ماشه نب ث رح ا نب نجرلا د_بعو صاعلا نبديع_سوريب زلا نب هللا دعو تباثنب دب ز
 اهوخسنف
 ؤ
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 م امل

 تويب ف سمشلاءوض نم نسح أ هؤوذاجاتةمايقلا مويهادلاو سيلأهب لميو نآرقلا أرق نملاق لسوهيلع
 لاقهنعهللاىذر بلاط ىنأ نب ىلع نع # دوادوب ًاهجرْخأ انهم لمع ىذلاب < _:ظاف مكيف تناكولاين دلا

 ةنحلاهنهللاوإ+ دا همارح مرسوهلالح لح افهرهظتساف نآرقلا أرق نم سو هيلعهّللا ىلصةللالوسرلاق

 دانساهل سياوبي رغثي د>لاقو ىذمرتلاهجرخأرانلا مط تبجودق ,هاكهتبب لهأ نمةرمشع ىف هعفشو

 نآرقلابىنغتي ىنلهنذاك ئشلهللانذأا م إسو هيلعهنلا ىبصهتلالوسرلاةلاقةرب رهىنأ نع( ق) حي

 هبي رقت نع ةيانك وه لب ىلاعتهللا ىلع ليك. هناف ءاغصالا ىلعءا مالو عمتساةغالا ىف ن ذأ ىنعم هب رهجب

 ىن-غتيهلوقو ثيدحلا ليوات بجوف فاتخنالهنلا عاسن ال كلذو كلذ ىف هباوثلازجاو نآرقلا “ئراق

 سانلا نعهب ىنغت-س هانعم لقوة ءارقلا ف قيقرتو ني زحتعم كلذ نوكي و هبهنوص نسحب ىأ نآرقلاب
 لاقهنءهللاىضرةري رهىنأ نع (خ) هب رهجيهلوقوهو ثيدحلا قايسهيلعلدب وفوأ لوالا لوقتلاو

 نأ رعلاب نعت ل ماعم نافل نأ اسو هيل عفتلا ىلص هللا لوسرلاق

 نع د( ديت موهيسنف نآرقاا وأ ع نمديعوو لعربغ نمهبأرب نآر ةلاىفلاق نمديعو ىفىناثلا لصفلا وج

 نمهدعقمأو.ديلف' لعربغب نآر هلا ىف لاق نم سوه .اعهللا صهللال وسر لاق لاقامهنع هللا ىضر سابع نبا

 دحتيلف هانعم (ًاوبتيلههلوق) نسح ثب د> لاقو ىذ هرتلاهجرخ ا هيأرب نآر لا ىفلاق نم ةباورىورانلا

 تاعك قلاق نم ميسو هيلعتلا لمت |كوجرألا# اق زادك ءمراتلا نمالزئمىةءاملا

 ركبولأ لئكسوس رغ ثيد_>لاقوىدمرتلاودوادوب ًاهجرخ طخ ًادقف باصافهبأ , ارب ل-جوزعءهللا

 بات.5 ىفتاقاذا ىنلقت ضرأ ىأو ىنلظن ءامس ىألاقفابأو ةيك افوىلاءنهلوق نعهنعهللاىذر قيدصلا

 دام ىلع نارقلا لوأتي نم ق-ىفدروا-ء ١ ىأرلابنارقلا ف لوقلا نع ىرهنلاءاماعلا لاق ل_ءريسغب هللا

 نآرقلاتإيآ ضعبب جتع نك لءنعناكنافالوأ لعن ءنوكين اماولخالا ذهوهاوط عباتوهامو هسفن
 هتتح ىوقياهمصخ ىلع سباب نأهضرغ نكس كلذري_غةبآلا نمدارملانأ لعيب وهوهتعدب حيحصت ىلع
 شسانلا كلذ اورغبل ةدسافلا دصا فلا ىف عدبلا لهأ نم ممهربغو جراو او ةينطام ءااوإمعتس امك هتعدب ىلع

 ريغل اهرسفيفهودول ةلمتةبالا نوكست ناب تالذو هج نع نكلعري_غب نآرقلا فلوقلا ناك ناو

 كلذ ىف دراولا د.ءولاو ىهنلا فل اداه الكو نامومذ٠نامسقلا ناذهفهوجولاو ىلاعملا نمد محام

 فلاخر يغواه دعب امواهلبق امل لمحت اهم يلي ىنعم ىلا طاينةسالا قب رط ىلءةبآلا ف رسدوهو لب واتلااماف
 قاوفلتخاو ناآرقلا يل ا ءلا ل هًاهيف صخر دقفةن_سلاو ب تاتكتال

 نآرقلا نم اومهفامردق ىلع نكسلو سو هيل عهئلا ىلص ىلا نمدو ءمسدولاقام لكس ياودوجو ىلع هريسفت
 ١ وآتا هءاعو نءدلا ىف ههقف .هالا لاقف سامع نال لسوعيلع اوم يلا عددقوميناعمفاوماكن

 هللا ىل_ههللالوسرلاقلاق هنع هللا ىضر ىرعشالا ىسوم ىبأ نع( ىإ) ريسفتتا|+ذعلقنامرثك أناكف
 رمع نبا نع قر اهلقعىفلبالا نماتافتدش وطه ديب د2 سفن ىذلاوف نآرقلااذهاو دهاعت سو هيلع

 ةلقءملالبالا بحاص لثك نآرقلا اصل ثمان لاق ملسو هيل علل | ىل_ههللالوسرناامهنعهللا ىضر

 نآرقلابحاصلهب رض ثم اذهو لاقعلابت سدح ىتلاةاةعملا بالا تمهذاهةاط ناواهكسم ا اهياعدهاعن نا

 هنلا لوسر لاق لاق دوعسم نب هللا دنع نع (ق) ىبشيالئارا ارك-تلاوةوالتلا ةرثكبه دهاعت ىلع ثحلا| هيفذ

 نآرقلا اورك ذدساىمنوهل؛تيكوتيك ةباآتيس لوقينأك دحالامسمب مل سو هيلعةللا ىلص
 وهلباذكواذك ةنآ تبيسن مدح ل قبالةياور فو املقع نم عنلان «لاجرلارودص نم ايصفت دشأ هناف

 مدح أل فيالهلوق) هيسن ىنح ةنءلدس م ارقلا ظفح نمةلاحةلاخلا تسب ىأ(كدحالا نب هلوق ) ىسن
 اهلكءامشالل ردقملاوهىلاعت لان 112 سل |! ىلا نامس ذل ةيسنهرك انعادانعم (اذكواذك نأ تدسنأ

 ةحاصنلا ةحوبحم ىف
 ثوعبملاد مم ةحاصفلاو
 لإ" ىاذلا ةتفيلخ ل

 هللافصهتقيرطو قحلا
 هلآ ىلعو هيلع لو

 ربخاو مظعملامامالا خييششلا
 ذاتصأ مدقملا مامهلا

 ةنسلا ىحم ضرالا لهأ

 قئاقح فاشك ضرفلاو



 ىرتالأ نينم ٌوملاريمأاب تلقف ىلع ىلع تاخد ثيداحالا ف نوضو# سانلااذاف د_سمللا ف تر يم لاق

 ملسوءيلعهللاىلسةتلالوسر تعمسىفامأ لاق من تاقاهولءذد_فوأ لاق ث داحالا فاوضاخ د5 سانلا

 رب_خو لبق ناك امأينه_.ؤهللا باتك لوشال اوسراياهن«ج رخلاام تاقف ةذتف نوكتساهئاالأ لوقب
 ” هتاف ىدشا وجا 00 ا ا لارا 3 لصفلا 0 3-0 دعنأم

 1 ل 0 ام

 نمو لدع هب كح نمورجأ هب لمع نمو قد هةنلاق : نمهبانم افدشرلاىلا ىداوعا 4 ءانا ةانعمسأتا ادق

 لوهجم هدانساو سب رعش دع لاقوئذمزتلاةجرحأر وعأكليلااهانخ ميةتنم طارص ىلا ىده هيلاأعد

 هيف سدل هلك د جوه ىألزطاب سل لطابلاو قا نيب ل_همافلا ىأ (لدقلاوههلوق) لاقمثرحلا ىفو

 وههلوق) هكلهأ ىأهتلاهمصق سانلا ىلعربكملا قتاعلا طاستملاوهىدآلاةفص ىرابلاو لزطا نم ْئ ظ

| 
 أ

 ىلا ىلا عتهلباهاوآ ناسنالا هب مصتعا اذافنام آلا اهنمودهعلا اهنمد وجو ىلءدرب لبحلا (نيتااهللا ليس ؟زهاقلا فتكا هلا

 قب رطاا ميقتس لا طارصلاوبارطضالاو ٍفالتخالا نم ىراعلا هلا ميك<-حلاو فرسلا رك ذلاوهراوج 2 ستنال 2

 هللالوسرلاق لاق امهنعهللاىذر سابع نبا نع # قالا نع ليعالىأءاوهالا هب غب زتال ىنممو حضاولا فئاللاو لمحت

 لاقوىد هرتلاه جوخ أب رخخاتنبااك ن آر مقا نم ْئث هفوح ىف سدل ىذلا لجرلا نا مل-سوهي ءاعهللا ىلص [| ناسنالا قلخ ىذلا ميلعلا

 فاعونآرقلا رعت نمكريخلاق ل_وهيلعهنا فص ىنلانع نانعنع (خ) حب 0-1 ميكحلا نايبلا هساعو
 ىذلاوةررللا ماركلاةرفسلاع منارقلاب رهاملا إ_سوهيلعهتلا ىلصهننالوسرلاق تلاق ةشناع نع (ق) ءافش نارقلا لزنىذلا

 اظفحلالماكسلا قذاحلا ىنعي 58 اب رهاملاهلوق) نارجأهلقاشهياعوهوه- .ف عتعتتي و نآرفلا أ رق | ةالصلاو نادبالاو حاورالل

 هللاتالاسرب رف_بوهنال كلذب ىمسةكنالل ا نملو-رلاو هو رؤأ اسعجةر فس عم هلوقو ةوالتاا ديلا / نمل ملا ىلع مالسااو

 ةكنالا | عمهنوكى عمود لما ( لان وسلا زرنا ةكناللا نمةسكلا ركل لئفوت اينأسلا ىلآحناةعاربلاو ةغالبلا ةمورأ
 ىنعي نارجأ هل هظفح فعضل هبوال:ىقددرت. ىأ عتمتتهلو هلوقو ما 2 فراهف نوعي ةنيلا فلزانمهلنأ

 5 أ ارجأهلنا هانعم سبلو اهيفهل ل_م<ىتلاةقشللاواهبف هيعآبب_سب رجأوةءار مقا بس 00

 لخخلاب كايف حا وس ئتلا نأ ىرءشالا ىسوم ىف أنع(ق)ارجأرث ةك ًاوهنملضفأرهاملالب ر عاملا ن

 لثك نارقلاار قيال ىذلا نمؤملالُثمو بيطاه< روبي طاهمعط ةجرتالا ل ذك نآرقلا ارقي ىذلا 0

 لثمواط معطال اوبيطاهح رةناح رلالثك نآرقلا ًارقيىذلا ارجافلا لئمراط م رالوبيطاهمعط ةرغلا |

 تابستتتاونآ رقلاظ اف ةإيضف ىلع ليل د هيفاط حي رالو ىماهمعط ةظنحلا لكن آرقااأرقيالىذلا ارجافلا |

 نمافرحأرق ن٠ سو هيلعهنلا لس هنا لور لاق لاقدوع_سم نبا نع «دصاقملا حاضيال لاثمالا برض

 فرح ميمو فرح مالو فرح فلأن ءكلو فرح /لوقأالاطاثم شعب ة:سهاوةنسح هلؤهناتاتك

 داع وس موو وع سنان 0 2 نس د لاقو ا

 رعب هل ا كوع ياا عر الع امديسموتاا نار ةلالوأ رعب لا لاقلحنرملا

 لترت تنك اك لتروقراوأر قا نآرقلا باصال اب إسوءهيمل-هنلا ىبصهننالوسر لاقلاق صاعلا نب
 ىأنع 5 حم نس ث.د_حلاقوىدمرتلا هجرخ  اهؤرقت ةبارح !هللادنع كالزنم ناف اين دلا ىف

 متةماركلا جات سدل ,ةهإ- برانل وة ؤةمايقلا موب نارقلا ىحيلاف ملسو«ا عهللا ىلد ىنلا نء ةريره ١

 ةبآ لكب دازب وقراو أر قا لاقيف هنعىضرتفهنعضرابرايلوقيمث ةماركلاةاح سليفهدز برابلوقي

 هللإ لص هللالوسرنأهيبأ نع ىيهاذاعم نبلهس نع # ندح ثردح لاق ىذمرتلا هجر ةنسح |

 هيلع



 .كلتنعحبض شي بنس كين ف يلا يي يي اس دنن ده يدي يلا
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 نعاب راع 0 واقالا نم حيحتصالاعماج اهانس ا واهابنأو اهالعأو ريسفتلا ]ع ىف تافنصملا لجأ نع

 ,صحصقلاب ىدوم ة-يعرشلا ماكحالابازرطم ةبوبثلا ثيرداحالاب لاحت ليديتلاو فر>ستلاوهيشلا

 لاق ىفاغرفم تاراخا حفاظا ع تار ْط ثنالا نسح اباعص نع ةييجكلانيضاملا رابخأو ةبب رغلا

 اذه ناك الو هن ”اموهيلقتءةنحلالءجو هباوث لؤجاو هقيبممنلاةناننا حرق لاقمحسفاب لاجلا

 رهاوجو هصوصنرهاوزو هدئارفرردو هدئاوفر رغ نمبختت انأ تييحأ تفصواك ب اكلا

 هتكنلانمضتم هلوقنمة_دالحلاب واح ريبعتلاوليوأتلا بابلو ريسفتلا ىناءملاءماج ارصتخم هصوصف

 ل_عجأ/و ة ةفلّؤاا«مواعرئاس ىف ةف:عااريسافتلاب 32 اهتسخ ئارفو اهنلقن دئاوف عم هلوصأو

 هبال دانسالا هنمتقذحو باهسالاو لب 000 ءابذتح تانج الاو للا ىوسافرصت ىسفنل

 ةباري_سفت ىلع ةب ووةطصملا رابخالاو ةبوو.ثلا ثيداحالا نمهيفتدروأاه دارملاليصحتىلابرقأ

 «جرخم ىلا هنوزع نبدلا ماكحأو عرسشلارادمامهيلعوة:#سلا نم هنايب بطي بادكسلا ناف مح نايب و
 ىل أيس نم ناك اقهيلاطبلاطلا ىلع نوهملهب فر_ءيافوح مسا لكض وع تاعجو هلقان مسا تطددو

 نمناك امو (خ) ثيدحلل ىوارلاىباحصلا مارك ذلبقهتمالعف ىراخا| ليعمسا نبد# هللا دبع

 امو (ق) هتمالءف هياءاقفتااممناك ابو (م) هتمالعف ىروباسنلا جاوا نب لم نيسحلا ىنأ حيد
 هذهىفهدج أ امو ةمالعريغب همسارك ذا ىناذ قاسنلاو ىذمرتلاودواد ىب نك ناسلا بتنك نم ناك
 دانسإبىوغيلاهاو رامود د:_س ىوغيلاىورتاقهبدرفناهلد:س هجر -ةىوغبلات دسجووبتكلا

 قافهدمتعاف ةريغتم ظافلًاوةدئاز ثيداحأ نمهيف ناك اموىلعتلا دانسابىوغبلاىورتلق ىلعنلا

 باكو ىديمحلل نيحيحصلا نبب مهاكءاملعلا دنع ةريتعملا بتكسلا نمهتجرخأ ام حيحصت فت دهنجا
 هب قاعتيامو ثيدحلا بي رغح رشدانسالا فذح نع تضوعىنامث ىرزاريثالا نبال لوصالا عماج

 زاحيالا نمهيلع تردقام غلباب هتق_سو بالطلا ىلع لهسأو باتكلا اذهىف ةدئاف لك نوكيا

 هباتكو اال ناهيلا قبس دق نف ىف! اتك فاؤم لك! ىنبفي و بد رقتلاو لهستلاعم بيئرتلا نسحو
 فيلأت و مظن نحو أ اضماغ ناكن أ هحرسث :وأاقرفتم ناكن ا هعجوأ الضعم ناك طابذتسادئاوف سجس نم

 بايلهةيمسوإل ترك ذىتلالاصحخلا هذه نعباتكللا انهواخالنأوجرأو لب وطتو وشح طاقساوأ

 ريست ىفبغرأ هيلاوتد_هقام ما.تالقيؤوتلالاسأ ىلاعتهنلاو «ليزغتاا ناعم ىف ه ليوأتلا
 هيلع ليكولا عنو يح وهو اعلا لا ودعنا لس «ناو مب ركلاههجولا ماا هلعجي ناو تدر

 لو. ةثالث نمضتت ةمدقم م دقأريسفتلا ىلع ا رمان الديفو كسا ةلاود

 هيلع هللا ىلصةلل| لوس .ر ماقلاقم 0 ةرآنديز زنع )م( »6 هميلعت وهتوالتو نار ق تلا لضف ىف لوالا لصفلا»

 اهعأالاد_ءبام ًالاقمث ا ذو ظءعووهراعىنثاوهللادمأ ةنيدملاو ةكم نيباج ىعديانياييطخانيفاموب سو

 هيفهللان انك ام-طوأنيلقن كيف كر اتىناو بيجأف ىف رلوسر ىننتأبن أك شوب رشانأ ا سانلا

 رك ذأ ني ل هأو لاق مثهيف بعروهللا باتكى عت هباوكسغساو هللا بات ب اوذفنروالاو ىدطلا

 ظ هب ذخ أ وهب كسمتسا نمرونلاو ىدطاهيفهنلا باتك ةياور ىفداز ىتبب لهأ قهنلا و رك ذأ ىتبي لهأ قهنلا

 3 نمو ىدطا ىلع ناكمعبتا نمهللالبحوههللاباتك ةياور فو لضهأطخأ نمو ىدطا ىلع ناك
 مكسغ نام كيف ََك راثىنا ]سوه راعهنلا بصةللاءاوسرلاقلاقهنع ىذمرتلاة باو رىفو ةلالض ىلع ناك

 ا

 ناامألاقباطخلانب رعنع (م) امهبفىنوفلخ فيك اورظناف ضوحلا ىلعادرب ىتح اقرتفي نل ىتب
 روعالا ثرحا نعو نب رآه بعضي واماوقا تا كلا اذه عفري ىلاعتهّنلا نالاق | سو يلع هللا ىلص مكيبن

 ىذلا كلاادو دحم لك دعب

 هلالح تاحهس تسمط

 تحازأىذلاركتلاراصالا
 راكفالا هئابرركت اوطس

 نعىلاعت ىذلا ميددقلا

 معلا ناثد_هلا ةلثامم

 ه1 سام :٠ نع هرزخن : ىذلا

 ندع ياعتلا ناكملا

 ةهءاشمو ماسج الا ةاهاضم

 راشال ىذلارداقلا مانالا



 (ميحرلا نجرلانامسب)
 سدقملا ماهوالاةراشا

 كاردا 2 3 كاضصا

 فدتلا ماهفالاو لوقعلا

 دوجوم لك لبق ةيهولالاب
 ةبدمرملا توعنلاب ىئايلا

 هلعجو لقعإابهحنمو ارب ودتهدسحاف ناسن الا لك_ثر ّودو اري دقناهر دقفءارشالا قاخ ىذلا هنيدجلا

 ارييك الضفوةمعناطام ءوهَنَف رعم ىلإه ادهو ارب وذ هياقرونو هلعاا نمهبةفر ءاعهفرسثو اري- ىل اعممس

 قلل اةفاك ىلا لسو هيلعهنلا ىبصادمم لسرأو اريبكوالياهت واديمحم هركش نءذافهناسل قلطأو ا

 هلتوالت هظافح مطأو اريد حتو ابيغ فاجتتو ةمكحةعدواو اريماناتك هيلع أول رتشو .اريثشب

 احضاواناهربهلعجو ارييحتوةلاهج لب زيل لام ءالا هيف برضو اريصبتو داك مولع هدايع لغو اريبحو

 ىه ىتلل ىدهم اروطمفحمصلا ىفواولتمهنسلالاب واظوفحمر و دصلاىف اريفوت هِلْضفرفوواحن ال اباودو

 ةروس ناينالا نع خيلب لك ل_ءجو اريبك ارجأمطنأ تاحلاصا!نولمعي نذلا نينمؤملارمشدب و ءوقأ
 مهضعب ناك و لوهلثع نوتأ.النآرقلا اذهل ثعاوتأ نأ ىلعّنحلاو سنالاتءّمجا نأل نق اريسح هلثم
 دهشأو اريجت_موهيلاىرمأاضّوفم هيلع لكوت اوارياك |د> هماعنارئاوت ىلع (هدجأ) اريإظ ضعبل

 هلوسروهدبعا دج نأدهشأو اريزت_مانئطماهلئاق بلقودغيةداهشهلكي رسثال هدحو هتاالاهلاالنأ

 مهرهطو سجرلا منع بهذأ 5 هبا وذل [ىلعو هيا عهنلا ىل_ص اريقوتو ةباهموازعلضف نم هاسك ىذلا
 قا نب دوىدطإب مسوهيلعهنلا صاد هلوسر لسرأء م و لح هللا ناف (دعبو) اريهطت

 هن مخو ةّويناانايذبهبلك 1 نيفلاخللاريذنو نينمؤلل اريشب و نيملاعللاعلل ةج-ر هلك ن يدلا ىلعهرهظيل

 ةلالضلا نه هبىد هارون هيلع لزئأو قافالاف هلضفرسشنو قالخالا مراكمهن أو ةلاسرلا ناوبد

 زم هعمسامدعبهذنع ضرعأ نمل نارسحلاب و هعبتا نا حالفلاو زوفلاب حو ةلاهجلا نم هيذقتأو
 نيئمؤاهدابعىلءلهس من «تاباقمىف هلم نمةروسب اون أ .نأ ىلع مها دحتنيح هتضراعم نع قئالخلا

 برضو ركذتيا ظءاوملارك ذو رذنأورمش» ورجزوهيف مأهنءارق نلالا ىلعرسسي وهنوالت هزاعا عم
 ضريل مث ركفتيل ديحوتا اتانآ ىلعهيفلدو ربتعيإ نيضام ارابخأن ههيفص قو ربدّتل لاثمالاهيف

 نود هنوالتالو هناكحمي لمعلا نودهناملك ةماقابالو هدود_ح ظفح نود هقو رحدرسسب انم

 هنمدصاقملا هذطلوص>الو هقث اقدمهفنو هقئاقح لع نود هت سارددالو هنءارقىف هناناربدب

 هحعءسأن ىلع فوقولاو هءاسقأو لوزن بابسأو همارحوهلال_ح ةفرعمو هماكح او هريسفت ةياردنالا

 اعارساهرونأو احاتتاهمرك و الصفواعرفاهغبسأو الصأ مولعلا خسر أهناف هماعوهداخ ىف هخوسنمو

 قاب و نيقفو.الاحرهل ىلاعتهللاض.يقدقو هيلءلادلاوهوالاريخالو هلال. د_كاوهوالا فرشالف

 غلبمو همهفردق ىلع لك تاقرفتللاهنوةفرئاساوعجو تافنصملا«.ولعرئاس ىفاوفنص ىت> نيقطان
 ليزنتلا ملاعءباتك ناك امو مهتفاك محرو مهيعسةللاركسشف فلسلابءادتقاو فلخللار ظن هماع

 ىتفم ةمئالاماماوةمالاةو دق ةنسلا مع لماكملا مالا امال لييلاربلاو ليال خيشا|هفنص ىذلا

 هحب رسضرونو هحو رهنلا س دق ىوغبلادوعسم نب نيسحلا دجوبأ نيدلاريهظ 9 قرفلا

 رم

 كلا

 سس 22تلتللالالللا

 تس م سس
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 فاد هرم دره رع درع ترم هدم 530 | 2-56

 لوألا رمل ع
 قاعم فا نيواتلا اول رسما ليلا نام يح م

 ا لعو ةمالا ةودق ةمالعلا مامالا فيلأت ليزغتا
 : ءالع ةنسلا ىحتو ةهي سكلارصانةعءالا

 8 ىدادغبلا مهاربا نب دمت نب ىلع نبدلا
 . .٠

 هه... .

 9 نادال 2 ىف وشل 0
 هجر هللا هدمع

 ناكشما 70 00 6
4 

 0 > مامالا فيأتي وأتلا قئاةحو لي زنتلا كرا د ىم_-اريسفتلاببادكلا اذه شماه ىلح دقو
 ناوذرأ اوهجرلا ىئا>ءس هيلع قسفا ادوع نب دج نب هنلا دبع تاكربلا ىل أ ةمالعل اردحلا

 47 *نونظاافثك ىف لاق 0.
 502 ندع نب ىلع ندا داع جا تادلكاك ىف «ليزتتلاىناعمىف ع ليواتلا بابلوع 0 ب دش هسدلا ء داع تخلل تادلع كلف ستلا فامماف تلا تامل 0

 ه < ج © 4

 3ع 52
 60 ناذمر نمرشاعلا ءاعب رالاموب هفيلأت نم غرفنزاحلاب فورعملافوصااىدادغبلامهاربا

 ١ 0 ىوغ.ال لب زئتاا ماعم ناهيفرك ذإلا اهردقفءايشالا قاخ ىذلا هلل دل !هلوأ ا ةنس)

 ( ري_سافتلا بت نماهم+ل دئاوف هيلا مضو هبخن اف لإ وطهنك-!ةدومحلافادوالا,فوصوم .

 م بي رغح رمشإ هيف ضر عوا*ريذ ىاسأ رك ذو نيح.يدصا] ةءالعل_هجوديناسالا ف ذحب

 هب قاعتيامو ثيدحلا

 د

 ميغ 09-0

 وا د مملا فرح ىف ل اقول

 ايي فوتلا ىلا دج أ نبهللا دبع نبدلا ظفاحمامالل ة«لب وأتلا قئاقحو © لي زغتلا كرادمإل

 0600 باكوهرإا ماهوال ةراشا نعهنا ذب درفنملاةنلدجلاهلوأ ةثامعبسوةرسدعلبقو 46 ةنس)
 0 تالا تالو عدلا | عوز ارقااو بار عالا هوجول عماجت الب داتا طر

 1 لمملا لي وطلاب سيل ةلالضلاو عدبلا لهل يطابأ ن ءلاخةعاساوةنىلا لهألب واقاب حشوم

 ا لعاف درفنملاهلوق لديهزناا كرادملا خسن نماني دياب عقوىذلات اف ها ه لخاريسقلإبالو

 00 هدحصم هأ خسنلا ف الدخا ن مكلذ

 0 ١ ,اهصأ ةقفن ىلع

 م رص ىسعو ىرك هب وخ أو ىلا ىنايلا فاطم »*
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